
Beste buurtbewoners,  

Bestemmingsplan: kom in actie, dien uw zienswijze in vóór 1 februari! 

Wat is er aan de hand? 

Het ontwerpbestemmingsplan Nieuw Delft Zuidelijke Velden ligt vanaf 21 december 2017 tot en met 31 
januari 2018 ter inzage op het gemeentehuis en is ook via internet in te zien.  
 
Neem deze link over in uw browser en u kunt het plan, de regels, de toelichting (beste startpunt) en 
bijbehorende onderzoeksresultaten bekijken: www.ruimtelijkeplannen.nl/web-
roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0503.BP0055-1001. Via www.nieuwdelft.nl/zuidelijke-velden 
onder Terinzagelegging komt u er ook; bovendien staan daar alle presentaties over het plan tot nu toe. 
 
Sommige elementen van het plan zijn zeer ongunstig voor Delftzicht; daar hebben velen van u de gemeente al 
op gewezen. Nu is er een laatste kans om ervoor te zorgen dat het plan wordt aangepast! 
 
Tijdens de informatiebijeenkomst van de gemeente op 30 november 2017 bleek er veel onvrede te bestaan. 
Omdat het verhaal van de gemeente soms erg technisch en onbegrijpelijk voor velen was volgt eerst een 
verduidelijking van enkele begrippen, daarna de pijnpunten van het plan.  

Wat is een bestemmingsplan? 

Een bestemmingsplan is een juridisch bindend document voor alle betrokkenen in het plangebied (gemeente, 
bewoners, gebruikers, bouwers). Het regelt wat op welke plek mag komen (bebouwing, wegen, groen, water) 
en in welke vorm (hoogte, begrenzing) en welke functies er in die gebouwen mogen komen (woningen, 
winkels, kantoren, onderwijsfuncties, etc.) Een bestemmingsplan wordt door de gemeente opgesteld op een 
moment dat het voorgaande plan verouderd is.  

Hoe wordt een bestemmingsplan vastgesteld? 

Nadat er een concept is gemaakt door de gemeente (stedenbouwkundigen, adviseurs) wordt dit, na één of 
meer informatieavonden en overleg met belanghebbenden, vastgesteld door het College van Burgemeester en 
Wethouders. Het ontwerpbestemmingsplan wordt daarna 6 weken ter inzage gelegd (zoals nu voor Nieuw 
Delft Zuidelijke Velden). Iedereen kan in deze periode reageren met bijvoorbeeld bezwaren tegen het plan en 
verzoeken om aanpassing. Daarna is de gemeenteraad aan zet, die het plan beoordeelt, de ingekomen reacties 
hierin meeweegt en het eventueel aangepaste plan goedkeurt.  

Hoe kunt u als belanghebbende bezwaar maken tegen het ontwerpbestemmingsplan? 

Stuur een brief met uw reactie (dat heet een zienswijze) naar de gemeenteraad. Vermeld hierin uw naam en 
adres, datum en handtekening en het onderwerp (‘ontwerpbestemmingsplan Nieuw Delft Zuidelijke Velden - 
dossier NL.IMRO.0503.BP0055’) 

Al u het na goedkeuring door de gemeenteraad niet eens bent met het vastgestelde plan, kunt u in beroep 
gaan bij de Raad van State. Dit kan alleen als u belanghebbende bent en eerder op de juiste manier over het 
onderwerp een zienswijze hebt ingediend! 

Wat doet de buurtvereniging Delftzicht? 

We zijn al vele maanden met het onderwerp bezig en hebben er een werkgroep voor ingesteld. We zullen de 
komende weken op de website www.delftzicht.nl/index.php/nieuws voorbeelden van zienswijzen plaatsen die 
u kunt gebruiken als basis voor uw eigen zienswijze. Zelf gaan wij natuurlijk ook reageren. 

 Waar zitten de problemen van het ontwerpbestemmingsplan voor Delftzicht? (zoz) 



 

1. De bebouwing mag substantieel hoger worden dan in het bestaande bestemmingsplan uit 2006 en het IOP 
(het Integraal Ontwikkelingsplan uit 2013 op basis van het plan Palmbout). Dat is nadelig voor de omgeving 
Engelsestraat en het nieuwe park. Het IOP wordt door de gemeente als een richtinggevend document 
gezien. Waarom wijkt de gemeente alweer zo snel af van deze plannen? 

2. De gemeente stelt voor ieder bouwplan een bouwenveloppe op, een ruime contour over de afmetingen 
uit het bestemmingsplan heen,  waarbinnen een bouwplan moet worden ontworpen. Als een bouwer hier 
niet aan voldoet, krijgt hij geen bouwvergunning en wordt de grond niet aan hem verkocht. Het opstellen 
van de bouwenveloppe gebeurt door de gemeente zonder inspraakmogelijkheid voor belanghebbenden. 
Wij moeten er maar op vertrouwen dat het gevarieerde beeld dat ons is voorgehouden er ook 
daadwerkelijk komt en dat niet overal de maximaal toegestane bouwhoogte wordt volgebouwd! 

3. Door de toegenomen bouwhoogtes in de velden 6, 7 en 11 zal met name het eind van de Engelsestraat 
met veel meer windhinder, schaduw en geluidsoverlast te maken krijgen. Voor de bestaande witte flats 
wordt de bezonning op de onderste lagen slechter, zo blijkt uit het bezonningsonderzoek. Voor gebouw 
11, nieuwbouw langs de Engelsestraat op de Haringkavel, is de situatie ronduit slecht, maar daar woont 
nog niemand! Een hoeksteengebouw op veld 7 met een andere vorm dan een hoefijzer met 7-9m hoge 
wanden zou veel van deze problemen oplossen. Het windhinderonderzoek (bijlage 17) gaat uit van een 
verouderde omvang op veld 7 en op veld 11 (Haring) ertegenover de bestaande loods en niet van de 
bouwhoogten uit he bestemmingsplan. Dit geeft een verkeerde voorstelling van zaken; wij willen een 
nieuw onderzoek! 

4. Door alle bebouwing en windhinder wordt de verkeersveiligheid op het knooppunt Abtswoudseweg – 
Engelsestraat – Nieuwe Gracht, nu ook al problematisch, verder nadelig beïnvloed. Ook zullen 
opstoppingen en risicovolle situaties ontstaan als gevolg van de reeds bestaande en blijvende 
voorrangsregelingen. In het ontwerpbestemmingsplan ontbreekt iedere mogelijkheid voor verbetering en 
aanpassing van de verkeerssituatie. 

5. Als locatie voor 10.000 m2 onderwijs wordt veld 7 genoemd. Met het oog op geluidoverlast, nog meer 
(fiets-)verkeer, vervuiling en overlast in het park is dit een zeer ongewenste bestemming. Voor een school 
is de benodigde buitenruimte op deze locatie ook lastig te realiseren.  

6. Alle nieuwe gebouwen voorzien in eigen parkeren. Voor bezoekers komen er misschien enkele 
parkeergarages bij. Hoewel het de bedoeling is dat Nieuw Delft een ander vergunningsgebied krijgt dan 
Delftzicht (F) is de toelichting hier niet helemaal duidelijk over.   

Wilt u bovenstaande pijnpunten aangepakt zien of heeft u andere bezwaren, dien dan uw 
zienswijze in bij de gemeenteraad voor 1 februari: Gemeenteraad Delft, postbus 78, 2600 ME Delft  

-- werkgroep Ruimtelijke Omgeving Delftzicht 
Heeft u vragen, stuur een mail naar bestemmingsplan@delftzicht.nl 

Wij ontvangen ook graag een kopie van ow zienswijze! 
Hou de buurt-app, www.facebook.com/delftzicht en www.delftzicht.nl  goed in de gaten! 


