Het college van burgemeesters en wethouders van Delft
Ruimte & Economie Advies
Postbus 78,
2600ME, Delft
Delft, 5 september 2018
Onderwerp: Bestemmingsplan Nieuwe Delft, Zuidelijke velden - reactie op brief met kenmerk
3743017 (voorgenomen wijzigingen en rapporten)

Aan het college van B&W te Delft,
In uw brief van 26 juli 2018 vraagt u ons om te reageren op de vernieuwde onderzoeksrapporten
waarin de voorgenomen wijzigingen op het ontwerpbestemmingsplan zijn meegenomen, zoals
gepubliceerd op https://www.nieuwdelft.nl/zuidelijke-velden
De nieuwe onderzoeksrapporten zijn gebaseerd op een aanpassing van het
ontwerpbestemmingsplan van 2017-12-18 [NL.IMRO.0503.BP0055-1001].
Deze aanpassing heeft wat ons betreft geen formele status. Bovendien kennen we het complete
aangepaste plan nog niet. Het moet immers nog - met de nota van zienswijzen -worden
gepubliceerd en voorgelegd aan de gemeenteraad. Wij gaan ervan uit dat de onderzoeken dan
indien nodig opnieuw worden geactualiseerd.
Op de onderzoeksrapporten kan ook niet goed worden gereageerd omdat de informatie
ontoereikend is of ontbreekt:
 de rapporten maken geen vergelijking tussen het ontwerpbestemmingsplan en de
voorgenomen wijzigingen, waardoor wij niet goed kunnen beoordelen in hoeverre dit een
verbetering is;
 het is onbekend in hoeverre alternatieven zijn meegewogen en wat de beweegredenen zijn
geweest om juist deze wijzigingen te laten onderzoeken en andere niet. In de nota van
zienswijzen wordt dit naar onze verwachting wel onderbouwd.
Deze brief kan daarom niet meer zijn dan een tussentijdse reactie op een bestemmingsplan in
beweging.
De rapporten lijken aan te geven dat de situatie niet verslechterd is ten opzicht van het
ontwerpbestemmingsplan en wij zien de voorgenomen wijzigingen als een kleine handreiking.
Aan een aantal aspecten van onze zienswijze wordt echter niet tegemoet gekomen, met name de
verkeerssituatie, de massieve bebouwing rond veld 7 en de effecten daarvan op de omgeving.
Verder zien we in de rapporten dat voorkeursnormen worden overschreden en tegen maximale
normen aan wordt geschurkt. In een leeg plangebied waar een compleet nieuwe wijk wordt
neergezet, lijkt ons dat een onnodige concessie aan de kwaliteit van onze leefomgeving en die van
de nieuwe bewoners. Wij handhaven daarom onze ingediende zienswijze tegen het
ontwerpbestemmingsplan (zie bijlage).
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Het volgende valt ons op:
Bezonningsstudie Royal Haskoning, 22-06-2018





In het rapport wordt geconcludeerd dat een aantal woningen in het zuidelijke gebouw langs
de Engelsestraat nog steeds niet aan de lichte TNO-norm voldoet: de helft van het jaar niet!
Hier zijn veel zienswijzen over ingediend.
Geconcludeerd wordt tevens dat er wel degelijk een negatief effect optreedt voor
zonnepanelen (op Drukkerijlaan 22).
Pagina 9: "De situatie die zich bij de locaties 1 (Engelsestraat) en 3 (Papsouwselaan)
voordoet komt op veel locaties in stedelijke gebieden voor en is acceptabel.” Bovendien zou
er compensatie plaatsvinden op het vlak van afgenomen verkeersdrukte, verdwijnen
spoorweglawaai, aanleg park en integratie in omgeving. In meerdere zienswijzen is er al op
gewezen dat dit een waardeoordeel is dat niet past in een onderzoeksrapport. Wij
verwachten dat conclusies worden onderbouwd door objectieve normen en niet door
opinies en smaken die ons vertellen wat een woonomgeving aantrekkelijk maakt. Daarnaast
is het zo dat de situatie zich nog niet voordoet omdat het bestemmingsplan nog
gerealiseerd moet worden. Dit bestemmingsplan verslechtert de situatie voor een aantal
woningen en dat de resulterende situatie zich vaak in stedelijke gebieden voordoet
verandert dat niet.

Windklimaatonderzoek Peutz, 15-05-2018





De nieuwbouw op het Haringkavel is nu wel meegenomen. Echter in aangepaste vorm die
geen status heeft.
Op de Abtswoudseweg nabij veld 7 blijkt uit deze studie een windhinder die net niet de rode
grens overschrijdt: meer dan 20% kans op ernstige windhinder bij slenteren op straat. En
wat is de windhinder bij fietsen ?
Peutz concludeert dat nader onderzoek nodig is bij bebouwing hoger dan 30m. Deze eis
dient ook in de regels bij het bestemmingsplan te worden opgenomen.

Akoestisch onderzoek Rho, 29-03 2018


Nergens blijkt dat de maximale grenswaarde wordt overschreden, wel de
voorkeursgrenswaarden.

Luchtkwaliteitsonderzoek Rho, 23-03-2018
Het is onduidelijk op welke bestemmingsplanvariant de studie is gebaseerd
Vormvrije M.E.R.-beoordeling Rho, 11-07-2018


De bezonningsstudie komt terug in de Vormvrije M.E.R. paragraaf 3.6.2.. De conclusie
aldaar, "De studie geeft aan dat de situatie aanvaardbaar is, gezien het beperkte aantal
woningen en de geringe tijdsduur waarop norm niet wordt behaald”, wordt niet ten volle
gedragen door de studie. Ten eerste is de tijdsduur niet gering (de conclusie in de studie
spreekt over “de winterperiode en het voor- en najaar”) en ten tweede maakt het
kennelijke feit dat zo’n conclusie in bestaande stedelijke situaties acceptabel wordt
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gevonden nog niet dat het met dit bestemmingsplan creëren van zo’n situatie aanvaardbaar
kan worden geacht.
Het Windklimaatonderzoek komt ook terug in de Vormvrije M.E.R., paragraaf 3.6.3. De
conclusies worden zo op het oog niet helemaal gedragen door het rapport over windhinder:
weliswaar is er in het windhinderrapport geen sprake van gevaar, maar worden toch wel
aanvullende maatregelen gesuggereerd zoals beplanting.
Niet nieuw, maar wel opvallend na de vele zienswijzen op dit punt is de conclusie op
bladzijde 30 over verkeer: "De bereikbaarheid van het plangebied voor het gemotoriseerd
verkeer, langzaam verkeer en openbaar vervoer is voldoende gewaarborgd. De ontwikkeling
leidt niet tot negatieve effecten op de bereikbaarheid in de omgeving. Ten aanzien van
verkeersveiligheid en parkeren kan eveneens gesteld worden dat geen sprake is van te
verwachte knelpunten. Geconcludeerd kan worden dat (gebieds/her)ontwikkeling binnen het
gebied niet leidt tot negatieve milieueffecten op het gebied van verkeer, het effect is
neutraal.” Hier blijkt dat er louter gekeken wordt naar het plangebied en niet naar
aangrenzende gebieden of het verkeer dat er dwars doorheen loopt maar buiten het
plangebied valt – omdat “de hoofdinfrastructuur niet wijzigt ten opzichte van het vorige
plan” (Nieuwe Gracht). Zoals wij eerder in onze zienswijze hebben aangegeven, heeft de
ontwikkeling zeer zeker negatieve effecten op de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van
Delftzicht. De Engelsestraat is van beide kanten (veld 5 en veld 7) slechter bereikbaar en het
knooppunt Nieuwe Gracht/Abtwoudseweg/Engelsestraat achter veld 7 is een onveilig
knelpunt.

Met vriendelijke groet,
Buurtvereniging Delftzicht,
Voor deze:

Wil Schuite, voorzitter Buurtvereniging
Zuideinde 207, 2627 CE Delft
Elske Stellingwerff, secretaris Buurtvereniging
Conradlaan 33, 2627BS, Delft

Frans Postma, voorzitter werkgroep Ruimtelijke Omgeving Delftzicht
Laan van Van der Gaag 1, 2627BS, Delft

Bijlage: Zienswijze Buurtvereniging Delftzicht op ontwerpbestemmingsplan Nieuw Delft,
Zuidelijke velden
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