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zienswijze op ontwerpbestemmingsplan Professor Schoemaker Plantage Grasbuurt (aangevulde 
versie) 
 
zienswijze op ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Professor Schoemaker Plantage 
Grasbuurt 
 
 
Geacht college, geachte raad, 
 
In de Staatscourant nummer 19270 van 3 april 2019 zijn het ontwerpbestemmingsplan Professor 
Schoemaker Plantage Grasbuurt (hierna: het ontwerpbestemmingsplan) en het ontwerpbesluit 
hogere waarden Wet geluidhinder Professor Schoemaker Plantage Grasbuurt (hierna: het 
ontwerpbesluit HW) bekendgemaakt. 
 
Hierbij geven wij u onze zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit HW 
met de volgende gronden. 
  

1. Er zijn onvoldoende waarborgen voor behoud van de ecologische zone; 
2. Er zijn onvoldoende waarborgen voor het behoud van het centrale Granpré Molièrepark; 
3. Er zijn onvoldoende waarborgen voor bescherming van de vleermuizen; 
4. Er is geen sprake van een ruimtelijk aanvaardbaar plan wegens strijd met een goede 

ruimtelijke ordening. 
 
 
1.  Onvoldoende waarborgen voor behoud van de ecologische zone 
 
Het plangebied voor de woonbuurt Grasbuurt grenst aan de noordzijde aan de groenstrook die 
gelegen is aan de waterkant van de Professor Evertslaan. Deze groenstrook is aangewezen als 
ecologische verbinding. Deze verbinding bestaat uit een groenstrook van 8 meter gerekend vanaf 
de oeverkant van de watergang. Verbreding van deze zone met minimaal 8 meter in het 
ontwerpbestemmingsplan achten wij van belang gelet op: 

• Het kwetsbare karakter van het gebied. In de afgelopen jaren is het gebied als gevolg van 
werkzaamheden op de Professor Schoemakerplantage reeds aangetast. Behoud van wat er 
nog is en herontwikkeling van de natuur zijn van groot belang. 

• Het duurzaam en cyclisch functioneren van de ecologische zone is alleen mogelijk als het 
gebied voldoende omvang heeft. Een strook van 8 meter groen is hiervoor niet voldoende. 

http://www.tunoord.nl/
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De natuur heeft voldoende omvang nodig om tot wasdom te komen. In Bijlage 9 van het 
ontwerpbestemmingsplan “Toetsing ecologische zone Schoemakerstraat” wordt de 
levensvatbaarheid van een ecologisch zone met een gemiddelde breedte van 8 meter 
onvoldoende onderbouwd. 

• Het feit dat de zone nu is opgebouwd uit een mix van hoog en laag struikgewas en 
volwassen bomen waarbij deze volwassen bomen een kruin hebben die vele malen groter 
is dan de groenstrook van 8 meter. Nu is hier voldoende ruimte, maar die ruimte zal ook in 
de toekomst nodig zijn. 

 
Mocht verbreding niet mogelijk zijn dan zullen voldoende maatregelen genomen moeten worden 
om de ecologische zone van 8 meter als rust- en stiltegebied te beschermen. In het 
ontwerpbestemmingsplan zijn hiervoor onvoldoende waarborgen getroffen. Dit leiden wij af uit het 
volgende. 

• Geen bindende uitspraak wordt gedaan over de bebouwingsgrens en gevelwand van de 
woonbestemming grenzende aan de ecologische zone. De planessentiekaart in paragraaf 
2.2.2 geeft dit wel aan voor de gevelwand van andere woonbestemmingen in het 
ontwerpbestemmingsplan, echter niet voor de woonbestemming langs de ecologische 
zone. 

• Geen bindende uitspraak wordt gedaan over de perceelgrenzen van de woningen binnen 
de woonbestemming grenzende aan de ecologische zone. 

• Geen bindende uitspraak wordt gedaan over de ontsluiting aan de noordzijde van de 
woningen binnen de woonbestemming grenzende aan de ecologische zone. In paragraaf 
2.2.2 is een overzicht opgenomen van de ontsluiting en hiërarchie in ontsluitingsroutes. In 
dit overzicht is niets opgenomen over de betreffende ontsluiting. 

 
Ter bescherming van het rust- en stiltegebied wordt gevraagd om  

• een voorziening die betreden van het rust- en stiltegebied verhindert. Gedacht kan hierbij 
worden aan een hek of sloot. Een heuveltje van 0,50 cm met struikgewas zoals door de 
projectontwikkelaar is toegezegd wordt onvoldoende geacht 

• bindende afspraken op te nemen in het ontwerpbestemmingsplan ten aanzien van de 
bebouwingsgrens, gevelwand, perceelgrenzen en ontsluiting aan de noordzijde. 
 

 
2. Onvoldoende waarborgen voor het behoud van het centrale Granpré 

Molièrepark 
 
2.1 De eerder vastgelegde locatie van het centrale Granpré Molière Park moet gehandhaafd 

blijven 
 
Deze grond richt zich op het Granpré Molière Park dat wordt voorzien (en ook al deels is aangelegd) 
als het hart van de Professor Schoemaker Plantage. Samengevat is ons punt als volgt. Door de wijze 
waarop het nu voorliggende ontwerpbestemmingsplan Professor Schoemaker Plantage (Grasbuurt) 
terugverwijst naar het eerder vastgestelde bestemmingsplan Professor Schoemaker Plantage ligt 
de locatie van het park onvoldoende vast. Daardoor bestaat de mogelijkheid dat in de toekomst het 
park verdwijnt uit de huidige centrale locatie in de Schoemakerplantage. Dit zou ingaan tegen de 
gebiedsvisie en de plan-essentie. Voor de huidige en toekomstige bewoners van de inmiddels al 
voor een groot deel afgeronde Klinkerbuurt is het park één van de belangrijkste overwegingen om 
in de Schoemakerplantage te gaan wonen. Dat geldt in het bijzonder voor de bewoners van de 
zogenaamde Parkrandhuizen aan de Van Tijenstraat, die zoals hun naam al suggereert direct aan 
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het park liggen. Wij hechten er daarom sterk aan dat de aanduiding van de locatie van het park uit 
het eerder vastgestelde bestemmingsplan ongewijzigd wordt overgenomen in het 
bestemmingsplan Professor Schoemaker Plantage (Grasbuurt). In het bijzonder hechten we eraan 
dat de gebiedsaanduidingen “overige zone - park” en “overige zone - water” uit het eerder 
vastgestelde bestemmingsplan worden toegevoegd aan de verbeelding bij het bestemmingsplan 
Professor Schoemaker Plantage (Grasbuurt), inclusief de oorspronkelijke bepalingen in de 
bestemmingsregels. De verwijzing via de schakelbepaling in artikel 14 kan dan vervallen. Op deze 
manier blijven de bestemmingsregels voor het Granpré Molière Park hetzelfde, in lijn met de 
gebiedsvisie, de plan-essentie en de verwachtingen van de huidige en toekomstige bewoners. Het 
bestemmingsplan Professor Schoemaker Plantage (Grasbuurt) kan zich dan beperken tot de 
aanpassingen die nodig zijn voor de voorziene woningbouw in de Grasbuurt.  
 
Hieronder lichten we deze grond uitgebreider toe. 
 
 
2.2 Het park is het hart van de Professor Schoemaker Plantage in de huidige en geplande 

ontwikkeling 
 
In de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan Professor Schoemaker Plantage (Grasbuurt) 
staat in sectie 2.2.2 de Plan-essentie kaart Professor Schoemaker Plantage. Hieruit blijkt de cruciale 
rol van het Granpré Molière Park:  
 

 
Afbeelding 5: Plan-essentie kaart Professor Schoemaker Plantage, 'De groene stad' is de 'Grasbuurt' 
 

Alle uitgangspunten hebben geleid tot de Plan-essentie kaart. Deze kaart is het vertrekpunt 
geweest voor de ontwikkeling van de Professor Schoemaker Plantage. Zichtlijnen, een 
nieuwe groen- en waterstructuur, oost-west verbindingen en andere gebiedskenmerken 
vormen de basis. Het park vormt de centrale plek in het plan. Het zorgt voor samenhang en 
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een vloeiende overgang tussen de contrasterende westelijke en oostelijke woonmilieus. In 
het planconcept zijn nieuwe zichtassen opgenomen. De oost-west verbindingen zorgen voor 
verwevenheid van de interne structuur. Een lange diagonale zichtlijn geeft vanuit het park 
zicht op de toren van de Nieuwe Kerk, waarmee het nieuwe woongebied en de stad Delft 
visueel aan elkaar verankerd worden. De al aanwezige groenstructuur aan de rand van het 
gebied wordt aangevuld tot een groen netwerk wat het de hele wijk dooradert. Het hart van 
de wijk wordt gevormd door een centraal gelegen park (het Granpré Molière park) met veel 
bomen en water. Hierdoor ontstaat er lucht en ruimte midden in het gebied. Afwisseling in 
de wijze waarop bebouwing, open ruimte en groen een relatie met elkaar aangaan, vormt 
de basis voor de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig ontwerp.  

 
Het Granpré Molière Park  
Het park is het hart van de Professor Schoemaker Plantage. Dit park dient als verbindend 
element voor de verschillende woonmilieus. Hier vindt interactie plaats. Het biedt ruimte 
aan iedereen, voor lezen in het groen, voetballen, spelen, wandelen. Er is ruimte voor 
ontspanning, rust en actie. Een padennetwerk legt de verbinding met de omliggende 
woningen. Het uitgangspunt van het park is dat het een bruikbaar park is, zonder het 
volledig te programmeren. Het park is gezichtsbepalend voor de wijk en krijgt een 
lommerrijk karakter dat recht doet aan de sfeer van een plantage. Door de samenhangende 
combinatie van een glooiend maaiveld, slingerende paden, kleurrijke heesterranden en 
opvallende bomen krijgt het park een uitgesproken uiterlijk. Een nieuwe waterpartij 
verbindt de noordelijke watergang met de watergang in het zuiden van het gebied. De 
watercontour heeft een vloeiend verloop en sluit aan bij de lijnvoering van de paden. De 
glooiende oevers gaan geleidelijk over in het water en hebben geen beschoeiing.  

 
 
2.3 De locatie van het park is nauwkeurig vastgelegd in het eerder vastgestelde 

bestemmingsplan Professor Schoemaker Plantage uit 2015 
 
De cruciale rol van het park wordt al voorzien in het eerder vastgestelde bestemmingsplan 
Professor Schoemaker Plantage (NL.IMRO.0503.BP0038-2001) uit 2015. In de verbeelding daarvan 
is een gebiedsaanduiding “overige zone - park” opgenomen, in samenhang met een 
gebiedsaanduiding “overige zone - water”. In onderstaand screenshot gemaakt via de officiële 
website is “overige zone - park” geel uitgelicht. 
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De bestemmingsregels bij deze gebiedsaanduidingen zijn: 
 

13.2 overige zone - park 
Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone - park' dient minimaal 21.150 m² groen 
te worden gerealiseerd, onder de volgende voorwaarden: 

• het park heeft continue, over de hele lengte, een minimale doorsnede van 35 meter; 
• binnen de oppervlakte aan groen is water toegestaan, met een maximum van 30% 

van het park oppervlak; 
• binnen de oppervlakte aan groen zijn langzaamverkeerspaden toegestaan; 
• autowegen mogen het park niet doorsnijden met uitzondering van één weg in het 

park en dat deze weg niet zodanig geplaatst worden dat de realisatie van een 
aaneengesloten park onmogelijk wordt gemaakt. 

 
13.3 overige zone - water 
Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone - water', dient minimaal 570 m3 
oftewel 1900 m2 water te worden gerealiseerd, waarvan minimaal 1035 m2 water binnen 
de aanduiding 'overige zone - park'. 

 
Met de verbeelding en de bestemmingsregels is de locatie van het park nauwkeurig aangegeven, 
met nog een beperkte vrijheid voor projectontwikkelaar AM om samen met de landschapsarchitect 
de definitieve vorm te bepalen in samenhang met de woningbouw in de Grasbuurt. Hierdoor wordt 
in dit eerder vastgestelde bestemmingsplan zeker gesteld dat het park inderdaad de cruciale 
centrale rol in de Schoemaker plantage heeft, in overeenstemming met de gebiedsvisie en de plan-
essentie. En daarmee ook met de verwachting van de huidige en toekomstige bewoners. 
 
 
2.4 Het voorliggende ontwerpbestemmingsplan laat de eerder vastgelegde locatie van het 

park los met mogelijk verstrekkende negatieve gevolgen 
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In het nu voorliggende ontwerpbestemmingsplan Professor Schoemaker Plantage (Grasbuurt) 
(NL.IMRO.0503.BP0051-1001) wordt in de verbeelding de locatie van het park niet meer 
weergegeven. Het gebied ten oosten van de Van Tijenstraat wordt nu alleen aangegeven als 
enkelbestemming woongebied. In het volgende screenshot is dit gebied geel uitgelicht. 
 

 
 
In artikel 14.1 wordt nog wel een terugverwijzing gemaakt naar het eerder vastgestelde 
bestemmingsplan: 
 

14.1 Bestemmingsplan Professor Schoemaker Plantage 
Voor zover niet door dit plan is gewijzigd, is de verbeelding en het bepaalde in de artikelen 
13.2, 13.3 en 13.4 van het bestemmingsplan Professor Schoemaker Plantage, te raadplegen 
via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0503.BP0038-
2001/r_NL.IMRO.0503.BP0038-2001.html, van (overeenkomstige) toepassing op de 
gebiedsaanduidingen 'overige zone - park', 'overige zone - water' en 'overige zone -horeca, 
met dien verstande dat de bepaalde minimale m2 groen en water uit de artikelen 13.2 en 
13.3 respectievelijk het bepaalde maximale m2 horeca uit het artikel 13.4 van het 
bestemmingsplan Professor Schoemaker Plantage gelden voor dit plan en Professor 
Schoemaker Plantage gezamenlijk. 

 
Door deze schakelbepaling wordt de eerder vastgelegde locatie van het park losgelaten. Doordat er 
combinaties tussen het in 2015 vastgestelde bestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan 
worden gemaakt voor de oppervlaktes van onder meer de gebiedsaanduidingen “overige zone – 
park” en “overige zone - water” kan het park nu in de hele Grasbuurt worden gesitueerd.  
Deze grote verruiming voor de situering van het park blijkt ook uit het antwoord van de gemeente 
Delft op de reactie van de GGD Haaglanden, opgenomen in sectie 7.1.2 van de toelichting op het 
ontwerpbestemmingsplan Professor Schoemaker Plantage (Grasbuurt). 
 
Reactie GGD Haaglanden op dit punt: 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0503.BP0051-1001/r_NL.IMRO.0503.BP0051-1001.html#_1.1_plan
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0503.BP0038-2001/r_NL.IMRO.0503.BP0038-2001.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0503.BP0038-2001/r_NL.IMRO.0503.BP0038-2001.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0503.BP0038-2001/r_NL.IMRO.0503.BP0038-2001.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0503.BP0038-2001/r_NL.IMRO.0503.BP0038-2001.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0503.BP0038-2001/r_NL.IMRO.0503.BP0038-2001.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0503.BP0038-2001/r_NL.IMRO.0503.BP0038-2001.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0503.BP0051-1001/r_NL.IMRO.0503.BP0051-1001.html#_1.1_plan
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0503.BP0038-2001/r_NL.IMRO.0503.BP0038-2001.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0503.BP0038-2001/r_NL.IMRO.0503.BP0038-2001.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0503.BP0038-2001/r_NL.IMRO.0503.BP0038-2001.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0503.BP0038-2001/r_NL.IMRO.0503.BP0038-2001.html
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• Het park is een cruciaal onderdeel van het stedenbouwkundig plan en weerspiegelt ook 

de visie op het gebied. Op de verbeelding is het gebied met de aanduiding 'overige zone 
– park' echter tevens als woongebied aangeduid. Dit is enerzijds begrijpelijk vanuit de 
gedachte dat de precieze locatie en omvang van het park nog niet vastligt, anderzijds 
roept dit de vraag op of de regels voldoende garantie bieden tegen woningbouw in de 
parkzone 

 
Antwoord gemeente Delft op dit punt van de GGD Haaglanden: 

 
• Het onderhavige bestemmingsplan is een flexibel en toekomstgericht bestemmingsplan. 

Dit geeft de mogelijkheid van een flexibele invulling van het plangebied, echter binnen 
enkel harde randvoorwaarden zoals opgenomen in artikel 14 van de 
bestemmingsregels. Een hiervan is bijvoorbeeld de invulling van groen en water in het 
gebied. Ten oosten van de geplande woningbouw is een groot park gepland van circa 
21.150 m2 groen. Hierdoor ontstaat er een park en een groene buffer tussen de 
Rijksweg A13 en de geplande woningbouw. Dit heeft niet alleen een positief effect voor 
de beleving van het plangebied maar tevens voor zijn inwoners. Ook is voor dit 
bestemmingsplan een minimale invulling van water geborgd van minimaal 570 m3 
oftewel 1900 m2. Na uitvoering van de fasering wordt er uiteindelijk een 
waterbergingsopgave gerealiseerd van circa 1.600 m3. 

 
De reactie van de gemeente beschrijft het scenario dat het park gaat verschijnen ten oosten van de 
geplande woningbouw in de Grasbuurt, tussen de Grasbuurt en de Rijksweg A13. De gemeente 
voorziet daarbij dat het park fungeert als groene buffer tussen de woningen en de snelweg. In dit 
scenario verdwijnt Granpré Molière park uit het hart van de Schoemakerplantage en verschuift 
naar de oostelijke rand. Dit is in overduidelijke tegenspraak met de gebiedsvisie, de plan-essentie 
en het eerder vastgelegde bestemmingsplan. Het is een verstrekkende verandering in de inrichting 
van de hele Schoemakerplantage die ingaat tegen de huidige situatie waarin een deel van het park 
al is aangelegd. Het is ook een verstrekkende verandering die ingaat tegen de verwachtingen van 
de huidige en toekomstige bewoners. In een zo mogelijk nog verder strekkende verandering zou 
het park worden aangelegd in of ter vervanging van de nu al bestaande groen/waterstrook pal ten 
westen van de Rijksweg A13. Dit gebied heeft in het bestemmingsplan de bestemming groen dan 
wel water. Dit zou betekenen dat er netto circa 21.150 m2 groen en water wordt vervangen door 
woningbouw: de Professor Schoemakerplantage wordt in dat scenario volledig dichtgebouwd. Dit is 
in nog grotere tegenspraak met de gebiedsvisie, de plan-essentie en het eerder vastgelegde 
bestemmingsplan. 
 
Als direct omwonenden willen we de door de gemeente geschetste verplaatsing van het park koste 
wat kost vermijden. Daarom vinden we het niet acceptabel dat in het bestemmingsplan de 
bepalingen over de locatie van het park worden veranderd ten opzichte van het eerder vastgelegde 
bestemmingsplan. Wij hechten er sterk aan dat de bepalingen over de locatie van het park uit het 
eerder vastgestelde plan onveranderd worden overgenomen in het bestemmingsplan Professor 
Schoemaker Plantage (Grasbuurt). Daarbij vinden we het wel acceptabel en ook logisch dat er voor 
het gebied ten oosten van deze locatie van het park aanpassingen worden gedaan die nodig zijn 
voor de voorziene woningbouw daar, zoals het veranderen van bestemming bedrijventerrein naar 
woongebied. Aan de bepalingen over het park hoeft niets te veranderen, want daar vindt geen 
ontwikkeling plaats die in het eerder voorgestelde bestemmingsplan niet al is voorzien. 
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2.5 Suggestie: neem de eerder vastgestelde bepalingen over de locatie van het park 
ongewijzigd over in het bestemmingsplan voor de Grasbuurt 

 
Om zeker te stellen dat het park de cruciale centrale rol in de Schoemaker plantage houdt in 
overeenstemming met de gebiedsvisie en de plan-essentie doen we de volgende suggesties voor 
aanpassingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan: 

• Het ongewijzigd overnemen uit het eerder vastgestelde bestemmingsplan “Professor 
Schoemaker Plantage” van de bepalingen rondom de locatie van het park; in het 
bijzonder het ongewijzigd overnemen van de gebiedsaanduidingen “overige zone - 
park” en “overige zone - water” in de verbeelding en de bijbehorende oorspronkelijke 
bepalingen uit artikel 13.2 en 13.3. 

• Het laten vervallen van de schakelbepaling in artikel 14.1 in het 
ontwerpbestemmingsplan, zodat er geen verwarring kan ontstaan over de locatie van 
het park door combinaties van elementen uit de twee bestemmingsplannen. 

• Het rechtzetten van het antwoord van de gemeente op de reactie van de GGD 
Haaglanden in sectie 7.1.2 van de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan 
Professor Schoemaker Plantage (Grasbuurt), zodanig dat het scenario van de 
verplaatsing van het park naar een locatie tussen de Grasbuurt en de Rijksweg A13 
verdwijnt uit het definitieve bestemmingsplan en de bijbehorende toelichting.   

• Indien er nog aanvullende stukken park voorzien worden in de Grasbuurt, dus los van 
het hierboven besproken Granpré Molière park in het hart van de 
Schoemakerplantage, deze aanvullende stukken mogelijk te maken door nieuwe 
gebiedsaanduidingen op te nemen in het bestemmingsplan Professor Schoemaker 
Plantage (Grasbuurt). Deze nieuwe aanduidingen en de bepalingen daarbij moeten dan 
niet raken of gekoppeld zijn aan de aanduidingen voor het Granpré Molière park.  

 
 
 
3. Onvoldoende waarborgen voor bescherming van de vleermuizen 
 
Geen bindende uitspraak wordt gedaan over de wijze waarop voorzien wordt in de functionele 
eisen voor het behoud van de essentiële vliegroute voor de vleermuizen. In paragraaf 4.9.3 op blz. 
57 worden de volgende functionele eisen voorgeschreven. 

• Behouden van een doorgaande geleidende vegetatiestructuur van minimaal 2 à 4 
meter hoogte. 

• Afscherming van lichtinvloeden vanuit het plangebied, zodanig dat er een 
donkerzone/schaduwzone van ten minste 3 meter (2 - 4 meter) hoog aanwezig is. 

 
In paragraaf 2.2.2 op blz. 12 wordt in de afbeelding ontsluiting en hiërarchie in ontsluitingsroutes 
zichtbaar dat een ontsluitingsroute loodrecht is gepland op de essentiële vliegroute. Autolampen 
en straatverlichting zullen daardoor de donkerzone/schaduwzone verlichten. 
 
In paragraaf 2.2.3 wordt op blz. 22 zichtbaar dat grenzend aan de ecologische zone een 
woonbebouwing tot 18 meter wordt toegestaan. Deze woonbebouwing is hinderlijk voor de 
vegetatiestructuur en indien de gevelwand van de woonbebouwing wordt voorzien van vensters zal 
ook sprake zijn van lichthinder in de donkerzone/schaduwzone. 
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In het ontwerpbestemmingsplan wordt aangegeven dat het peil van het huidige maaiveld wordt 
verhoogd met circa 1,5 meter. Onduidelijk is ten opzichte van welk peil de hoogte van de 
donkerzone/schaduwzone moet worden gemeten. 
 
Ter bescherming van de vleermuizen wordt gevraagd om: 

• Ontsluitingsroutes en straatverlichting zodanig vorm te geven dat geen lichthinder mogelijk 
is. 

• De hoogte van de woonbebouwing grenzend aan de ecologische zone te beperken tot vier 
meter en geen vensters op te nemen in de gevelwand grenzend aan de ecologische zone. 

• Bij het bepalen van de hoogte van de donkerzone/schaduwzone uit te gaan van het nieuwe 
peil (dus 1,5 meter hoger dan het bestaande maaiveld) 

 
 
4. Geen sprake van een ruimtelijk aanvaardbaar plan wegens strijd met 

een goede ruimtelijke ordening 
 
De vaststelling van hogere waarden ex Wet geluidhinder in dit plan is in strijd met de wettelijke 
regeling, zoals de Wet geluidhinder, omdat de woningen niet worden gebouwd in het kader van 
een herstructurering of planmatige verdichting van bestaand woongebied en geen sprake is van 
een aanvaardbaar akoestisch klimaat.  
 
Het gemeentelijk hogerewaardenbeleid sluit onvoldoende aan op de eisen nabij autosnelwegen. 
 
In de bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan, het akoestisch rapport van Peutz 
(b_NL.IMRO.0503.BP0051-1001_tb12), staat het volgende. 
 

De optredende geluidbelasting bedraagt maximaal 67 dB inclusief aftrek ex artikel 3.4 Rmg 
2012 hetgeen een overschrijding van 14 dB inhoud ten opzichte van de 
voorkeursgrenswaarde. 

 
In de planregels wordt uitgegaan van een onaanvaardbaar hoog niveau van geluidbelasting, ook op 
de geluidluwe zijde van woningen tot 60 dB (planregels art. 1.39). Dit om te vermijden dat 
geluidwerende maatregelen aan de (belangrijkste) bron, rijksweg A13, of in de overdracht 
(geluidscherm) worden getroffen.  
 
In de Toelichting op het ontwerpbestemmingsplan staat het volgende. 
 

Daar waar in de Grasbuurt in de Professor Schoemaker Plantage Grasbuurt in de 
eindsituatie de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden, zal geen gebruik worden 
gemaakt van de Interimwet Stad- en milieubenadering, maar zullen aanvullende 
maatregelen bij de ontvanger, zoals bijvoorbeeld dove gevels of vliesgevels, moeten worden 
getroffen. Deze voorwaardelijke verplichting is opgenomen in de planregels. Gemeente en 
ontwikkelaar hebben als handvat een gezamenlijk Werkdocument Geluid opgesteld, waarin 
een (niet uitputtend) aantal wenselijke en onwenselijke voorbeelden van dergelijke 
geluidsmaatregelen zijn opgenomen. 

 
Het Werkdocument Geluid is niet ter inzage gelegd en maakt geen onderdeel uit van de planregels. 
Maatregelen lijken hiermee vrijblijvend. 
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Zoals recent is bepaald in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
bij de ontwikkeling van een woongebied op het Hembrugterrein waar de planregels eveneens 
zouden moeten voorzien in een (te) hoog niveau van geluidbelasting, is bij een dergelijk hoog 
geluidniveau geen sprake van een ruimtelijk aanvaardbaar plan. 
 
In het akoestisch onderzoek wordt het volgende opgemerkt. 
 

Bij niet zelfstandige woonruimten (bejaardenwoningen, studentenwoningen) en eenzijdig 
georiënteerde zelfstandige wooneenheden en daarmee te vergelijken bouwvormen zijn de 
richtlijnen voor de woningindeling niet van toepassing, omdat dergelijke complexen anders 
over het algemeen niet kunnen worden gerealiseerd. Wel dient op gebouwniveau ten 
minste 50% van de woningen niet te zijn gesitueerd aan de hoogst geluidsbelaste zijde. 

 
In dit geval zou met een toereikende geluidwering aan de bron het plan wel realiseerbaar zijn 
binnen de wettelijke voorschriften, ook voor niet-zelfstandige woonruimte. Het plan maakt 
bovendien onvoldoende duidelijk hoe aan de eis wordt voldaan dat 50% van de woningen niet is 
gesitueerd aan de hoogst geluidbelaste zijde. Deze eis is niet geborgd in de planregels. 
 
Ten onrechte is bij de beoordeling van de doelmatigheid van geluidwerende maatregelen 
aansluiting gezocht de 'Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder'. In het 
genoemde onderzoek staat het volgende. 
 

Bij de financiële beoordeling van maatregelen in het overdrachtsgebied (zie paragraaf 5.2) 
is aansluiting gezocht bij de 'Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder'. 
Opgemerkt wordt dat deze regeling primair niet bedoeld is voor de beoordeling van 
maatregelen in het kader van de vaststelling van hogere grenswaarden ter plaatse van 
nieuwe geluidgevoelige bestemmingen binnen de zone van een bestaande weg maar 
bijvoorbeeld wel bij de aanleg van een hoofdweg of hoofdspoorweg. Echter, door het  
ontbreken van een ander objectief beoordelingsinstrument is in overleg met de gemeente 
Delft aansluiting gezocht bij de voornoemde regeling. 

 
Met name aan de vaststelling in het geluidonderzoek dat de realisatie van een geluidscherm langs 
de A13 of een geluidscherm langs de Oudenlaan financieel doelmatig is, worden in het plan geen 
gevolgen verbonden.  
 
Het bezwaar dat een scherm ecologisch onaanvaardbaar is vanwege de natuurwaarde van de berm 
(“Een scherm langs de Oudelaan […] belemmert daarmee het vrije leven van flora en fauna” valt te 
lezen in het plan), is nogal gezocht en lijkt een gelegenheidsargument; het natuuronderzoek 
besteed namelijk in het geheel geen aandacht aan de mogelijke impact van een geluidwerende 
constructie langs de A13.  
 
Ook het argument dat een scherm het uitzicht belemmert snijdt geen hout én omdat transparante 
schermen hiervoor de oplossing zijn én omdat de aanwezige groenstructuur reeds het uitzicht 
belemmert. Dat ook veel omwonenden aan de Oudelaan en de Prof Evertslaan profijt hebben van 
een geluidscherm blijft geheel buiten beschouwing in de afwegingen. 
 
De verondersteld hoge kosten tot maar liefst 6 miljoen Euro voor een scherm van 1.100 meter 
zouden een belemmering vormen, maar gedetailleerde onderbouwing van deze kosten ontbreekt. 
Integendeel ontbreken in de summiere kosten-batenanalyse de baten zoals minder kosten voor 
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gevelmaatregelen. In het feit dat maatregelen doelmatig zijn is bovendien reeds een toereikende 
kostenafweging gemaakt. Wij zien graag een realistische en volledige kosten-batenanalyse. 
 
In de overlegreacties op het voorontwerpbestemmingsplan wordt het volgende opgemerkt 
(onderstreping toegevoegd). 
 

Er zijn voor de gemeente vanuit stedenbouwkundig perspectief echter geen bezwaren tegen 
een geluidsscherm langs de A13 dat in hoogte aansluit op de nieuw geplande aangrenzende 
geluidsschermen van ca. 8 m hoog. De ontwikkelaar heeft hier om financiële redenen echter 
niet voor gekozen en deugdelijk gemotiveerd dat de akoestische grenswaarden bij de 
nieuwbouw in acht worden gehouden.  

 
Bevoegd Gezag stelt het bestemmingplan vast en niet de ontwikkelaar. Het is daarom aan u om af 
te wegen of op de juiste gronden wordt voldaan aan de eis van een aanvaardbaar akoestisch 
klimaat. Nu de afschermende bebouwing met dove gevels niet geborgd is qua precieze ligging en 
de bouwblokken met dove gevelwand niet aaneensluiten worden uitgevoerd (er zijn dus 
‘akoestische gaten’) wordt evenmin voldaan aan de vereiste zekerheid ten aanzien van 
geluidwering.  
 
Tezamen met het gegeven dat het woongebied onnodig blootgesteld wordt aan een veel te hoge 
geluidbelasting maken bovenstaande punten het plan ruimtelijk onaanvaardbaar. 
 
Op basis van de bovenstaande gronden verzoeken wij u het bestemmingsplan en het besluit 
Hogere Waarden niet dan wel gewijzigd vast te stellen met inachtneming van onze bezwaren.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Erik van Hunnik 
voorzitter Belangenvereniging TU Noord 
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