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Betreft: bijdrage Belangenvereniging TU Noord aan raadscommissie Ruimte en Verkeer van 27 mei  

 

 

Geachte leden van de raad,  

 

Donderdag 27 mei staan twee punten op de waarbij de Belangenvereniging inbreng heeft geleverd. 
 
Als eerste punt het MER voor Schieoevers Noord. De Raad van State heeft het MER niet 
geaccepteerd bij het bestemmingsplan Tiny houses. Wij hebben de raad daar een brief over 
geschreven. Inmiddels heeft BenW geantwoord dat het MER inderdaad pas bij het volgende plan in 
procedure komt. Deels is nog onduidelijk wat aangepast moet worden en hoe dit gebeurt. Het 
Ontwikkelplan Schieoevers Noord is naar onze mening ook ten onrechte niet ter inzage gelegd voor 
zienswijzen. De procedurele bezwaren hierover komen pas aan de orde bij het volgend 
bestemmingsplan. Wel vragen we nu alvast om ook deze tekortkoming te herstellen en het niet 
opnieuw aan te laten komen op een nieuwe procedure bij de Raad van State. 
Het bestemmingsplan Zuideinde maakt ook ten onrechte geen deel uit van het MER voor 
Schieoevers Noord; wij hebben daar eerder op gewezen. Dit plan doorzetten zonder MER levert het 
risico op dat het opnieuw fout gaat met grote vertraging tot gevolg. Ook hier dus het verzoek het 
bestemmingsplan Zuideinde integraal onderdeel te maken van het MER Schieoevers Noord. 
 
Het tweede punt op de agenda waarbij wij betrokken waren is de Omgevingsvisie Delft. Onze 
reactie is te vinden op www.tunoord.nl Ook hier hebben wij een aantal opmerkingen gemaakt 
onder andere over het planMER. Tot ons genoegen hebben deze opmerkingen geleid tot de nodige 
aanpassingen. Wel zien wij nog steeds een aantal tekortkomingen waar ongetwijfeld nog discussie 
over zal zijn in de raad. 
Een groter gebrek is het feit dat in strijd met de wettelijke verplichting de Commissie voor de m.e.r. 
niet in de gelegenheid is gesteld om het (verplichte) advies uit te brengen. De raad blijft hiermee als 
bevoegd gezag voor het MER in gebreke wat bij vervolgbesluiten opnieuw een risico oplevert. 
Belangrijker is echter dat de kans wordt gemist op een onafhankelijk en deskundig advies over het 
planMER en daarmee ook over de Omgevingsvisie zelf. Wij stellen u voor dit toetsingsadvies alsnog 
te vragen aan de Commissie m.e.r. 
 

 

Hoogachtend, 

 

Erik van Hunnik, 

Voorzitter Belangenvereniging TU Noord 
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