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Historie	  
•  Begin	  1900	  gebouwen	  voor	  Mechanische	  Technologie	  
•  Roeivereniging	  LAGA	  (1926)	  
•  TU	  Gebouwen	  worden	  63	  appartementen	  (1995),	  
LAGA	  was	  een	  kleine	  vereniging	  (ca.	  70	  leden)	  

•  2008	  LAGA	  realiseert	  dat	  niet-‐Corporale	  roeiverening	  
enorm	  groeien,	  LAGA	  wordt	  een	  zelfstandige	  
vereniging	  met	  groei	  tot	  max.	  700	  leden	  

•  Conclusie	  LAGA:	  dit	  vereist	  een	  geheel	  ander	  type	  
accomada;e	  dan	  het	  gebouw	  dat	  80	  jaar	  geleden	  is	  
ontworpen.	  Met	  o.a.	  meer	  ruimte	  voor	  sociale	  
ac;viteiten,	  vergaderruimte	  etc.	  



Ambi;e	  van	  LAGA	  
De	  ambi;e	  van	  LAGA	  is	  om	  een	  topsportvereniging	  te	  zijn.	  	  



Interne	  verbouwing	  2007	  	  
(informa;e	  LAGA	  presenta;e)	  

•  Verbouwing	  nodig	  bij	  nieuwe	  strategie	  
•  Laga	  moest	  geüpdatet	  worden	  

	  
•  Vergunning	  interne	  verbouwing	  gekregen	  
•  Vooral	  gericht	  op	  verbredende	  ac;viteiten	  	  



Verbouwingsplannen	  2008	  (citaat)	  

•  De	  beoogde	  verbouwing,	  onder	  leiding	  van	  
architect	  Schildwacht,	  voorziet	  in	  de	  benodigde	  
wijzigingen.	  
De	  bootsmanswoning,	  die	  sinds	  het	  vertrek	  van	  
de	  bootsman	  wordt	  gebruikt	  als	  
studentenkamers,	  wordt	  bij	  de	  faciliteiten	  voor	  
LAGA	  getrokken	  en	  de	  gehele	  eerste	  verdieping	  
wordt	  verbouwd.	  De	  gezelligheidsruimte	  neemt	  
toe	  van	  60	  tot	  110	  m2,	  er	  komt	  een	  afgesloten	  
keuken,	  een	  extra	  vergaderruimte,	  een	  grotere	  	  



Owee	  openlucht	  disco	  2008	  (23:50)	  



Excuses	  en	  BeloFen	  (2008)	  



Vergunningverlening	  	  
(zonder	  publica;e)	  	  

brief	  2010-‐05-‐31	  kenmerk	  1082741	  



Rol	  Burgemeester	  van	  DelF	  
(Comité	  van	  aanbeveling)	  

	  

   Financiering

De begroting voor de verbouwing is 
€ 950.000,-. LAGA zal minimaal € 
100.000 in brengen uit reserveringen 
voor groot onderhoud (€ 40.000) 
en een grootscheepse werkactie (€ 
60.000). Oud-Laga heeft als doel om 
€ 350.000 bij te dragen, waarvan € 
300.000 via een wervingsactie. Samen 
met Oud-Laga zijn ruim een jaar 
geleden gesprekken opgestart met de 

Vereniging Oud-Leden van het DSC 
en de Technische Universiteit voor 
substantiële bijdragen. Daarnaast wordt 
beoogd om via Corporate sponsors 
€ 50.000 en via subsidies € 50.000 
¿QDQFLHULQJ�WH�YHUNULMJHQ��9RRU�HHQ�VWHUNH�
onderhandelingspositie in de gesprekken 
met de VOL, de TU en corporate 
sponsors is een geslaagde wervingsactie 
binnen Oud-Laga van essentieel belang. 

Comité van 
aanbeveling

Dhr. Drs. G. A. A. Verkerk 
burgemeester van Delft

Dhr. Ing. M. J. van der Meer 
Ceo Huntsman Holland b.v.

Mevr. E. G. Terpstra  
voorzitter noC*nsF

Dhr. Prof. Dr. Ir. J.T. Fokkema
5HFWRU�0DJQL¿FXV�7HFKQLVFKH�
universiteit Delft

Dhr. J. K. Mak 
voorzitter van de Koninklijke 
1HGHUODQGVFKH�5RHLERQG

Dhr. Ir. O. H. A. van Royen
voorzitter vereniging oud 
OHGHQ�YDQ�KHW�'�6�&�

Dhr. Ir. J. H. J. Verberne 
oud lid laga en zilveren 
medaille winnaar op de spelen 
in 2000

Mevr. Ing. E. G. van 
Nes 
oud lid laga en meervoudig 
medaille winnaar op de spelen 
in 1996 en 2000

Contact
D.S.R.V. “Laga” 
Nieuwelaan 53 
2611 RR Delft

T: +31 (0)15 212 52 66 
E: laga@laga.nl 
W: www.laga.nl

Bankrekening: 46.97.54.818 
Giro: 0000 8161 
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•  Stadsbouwmeester	  
•  Welstandscommissie	  
•  Stedenbouwkundige	  	  
•  Wethouder	  Guldemond	  (STIP)	  

Posi;ef	  beoordeeld	  (voor	  LAGA)	  door:	  	  



Illegale	  bomenkap!	  
•  Belangenverenigingen	  vragen	  college	  om	  
duidelijkheid,	  inmiddels	  erkend	  



Soorten	  overlast	  (Brief	  2010)	  
Geluid:	  
•  toegangshek	  wat	  piept	  en	  dichtslaat	  (metaal	  op	  metaal)	  
•  ’s	  ochtends	  vroeg	  (voor	  06:00)	  roepen	  en	  kreten,	  ophalen	  fietsen	  
•  (harde)	  muziek	  in	  de	  buitenlucht,	  overdag,	  ’s	  avonds	  en	  ‘s	  nachts	  
•  muziek	  van	  de	  binnen	  disco	  	  
•  terras	  bezoekers	  	  
•  ’s	  avonds/	  ‘s	  nachts	  komen	  en	  gaan	  van	  bezoek	  met	  veel	  lawaai	  (tot	  04:00)	  
•  ’s	  nachts	  vuilcontainers	  verplaatsen	  en	  volgooien	  

	  
Diversen:	  
•  buiten	  eten	  afval	  niet	  opruimen,	  zodat	  dit	  vogels	  aantrekt	  (met	  lawaai)	  
•  open	  vuilniszakken	  op	  het	  terrein	  wat	  ongedierte	  aantrekt	  (ragen/muizen)	  	  
•  open	  vuur	  op	  binnen	  terrein	  
•  fietsen	  	  
•  algemeen	  gebruik	  van	  binnenterrein	  



Maatregelen	  vanuit	  de	  Gemeente	  

Gemeente Delft 

Retouradres : Toezicht en handhaving - Milieutoezicht, Postbus 78, 2600 ME Delft 

AANGETEKEND VERZENDEN 
D.S.R.V. Laga 
t.a.v dhr. S.K.G.M. Pieters en dhr. C.H. van Meerten 
Nieuwelaan 53 
2611 RR Delft 

Veiligheid 

Toezicht en handhaving 
Milieutoezicht 

Oude Delft 137 
2611 BE Delft 
Bankrekening BNG 28.50.01.787 
Ln.v. gemeente Delft 

Behandeld door 
M.M. Merkx 
Telefoon 14015 
mamerkx@delft.nl 

14015 
Internet www.delft.nl 

Datum Onderwerp 

^ lr lr$ £ f 2 Q ' J ^ p s , s s ' n 9 o p U W b e z w a a r s c , i r ' f t : Ongegrond 
Ons 
1225066 
Uw brief van 
15-8-2011 

Bijlage 
0 Geachte heer Pieters, 

Op 11 augustus 2011 hebben wij uw vereniging een besluit gestuurd. 
Daarin staat dat wij uw vereniging een last onder dwangsom opleggen 
vanwege het overtreden van artikel 2.17 van het Besluit algemene regels 
voor inrichtingen milieubeheer. U heeft tegen dit besluit een bezwaarschrift 
ingediend. In deze brief vertellen wij u wat onze beslissing is en wat de 
gevolgen daarvan zijn. 

Beslissing op uw bezwaarschrift 
Wij verklaren uw bezwaarschrift ongegrond. Dit betekent dat uw 
bezwaarschrift ons standpunt niet heeft veranderd. 

Waarom ongegrond? 
Wij hebben van de adviescommissie voor bezwaarschriften het advies 
gekregen om uw bezwaar ongegrond te verklaren onder gelijktijdige 
aanvulling van de motivering van de hoogte van de dwangsom. 
In de volgende paragraaf kunt onze aanvulling op de motivering van de 
hoogte van de dwangsom lezen. 
Wij zijn het eens met het advies van de commissie en nemen dit advies 
daarom over als motivering voor onze beslissing. 
Het volledige advies heeft de secretaris van de adviescommissie u eerder 
toegestuurd. 

Hoogte van de dwangsom 
In het Meerjarenbeleidsplan handhaving Milieutoezicht 2009-2012'' is een 
leidraad opgenomen van dwangsombedragen. Daarbij is te lezen voor het 
thema geluid dat een overschrijding van meer dan 15 dB(A) een ernstige 
overtreding is. Vervolgens is daarbij gesteld dat voor een ernstige 
overtreding €10.000,- per keer met een maximum van €50.000,- wordt 
opgelegd. In casu was sprake van een ernstige overtreding. 

1 Vastgesteld in collegevergadering op 16 maart 2010 



Geplande	  “Doos”	  LAGA	  



Omissie	  in	  Programma	  van	  Eisen	  LAGA	  

•  Moet	  passen	  binnen	  de	  bestaande	  
woonomgeving	  

•  Slechts	  alléén	  LAGA	  punten	  worden	  genoemd	  
–  Op;male	  trainingfaciliteiten	  

Ergometer/Krachthonk,	  Vergro2ng	  Botenloods,	  Kleedkamers.	  

–  Inspirerende	  omgeving	  
Topsport	  uitstraling	  	  
Behoud	  en	  versterking	  van	  Historie	  en	  Cultuur.	  

–  Op;maliseren	  bestaande	  gebouw	  
Geluid,	  veiligheid,	  duurzaamheid,	  restaura2e	  rijksmonument	  





Impact	  “Doos”	  voor	  de	  
appartementen	  



Huidige	  situa;e	  Nieuwelaan	  
en	  de	  impact	  op	  appartementen	  





(Bo)taniestraat	  (Ka)naalweg	  
aanvullingen	  

•  Toenemende	  overlast	  door	  Sociëteits	  func;e	  
•  Te	  massaal,	  te	  licht,	  onnodige	  uitbreiding	  
•  Verkeerde	  materiaalkeuze	  



Commissie	  Behoud	  Stadsschoon	  	  
(Delfia	  Batavorum)	  

•  Zien	  niets	  in	  de	  onnodige	  uitbreiding	  
•  	  Gevolgde	  procedure	  beneden	  peil	  
•  Uitzicht	  op	  water	  wordt	  ontnomen	  
•  Oplichtende	  doos,	  verpest	  groen	  karakter	  
•  Geen	  recht	  aan	  naastliggen	  Rijksmonumenten	  
•  Zichtlijn	  op	  water	  vanaf	  Zuiderstraat	  blokkeert	  
•  Woonomgeving	  in	  beschermd	  stadsgezicht	  



Huidig	  straatbeeld	  door	  enorme	  
aanloop	  van	  leden	  



Advies	  om	  LeeCaarheid	  te	  behouden	  

•  24	  uur	  bedrijvigheid	  inperken	  tot	  normale	  
propor;es	  die	  passen	  in	  de	  binnenstad	  

•  LAGA	  Sociëteit	  verbieden	  
•  LAGA	  behandelen	  zoals	  iedere	  sportvereniging	  
met	  buiten	  faciliteiten,	  door	  deze	  te	  plaatsen	  in	  
de	  perferie	  van	  de	  binnenstad	  

•  Nieuwbouw	  niet	  toestaan	  omdat: 	  	  
•  LeeCaarheid	  en	  Woongenot	  wordt	  ontnomen	  van	  huidige	  
en	  toekoms;ge	  bewoners	  (Parel	  aan	  de	  Schie)	  

•  Overlast	  verder	  zal	  toenemen	  

•  Schie	  bevaarbaar	  laten	  door	  beroepsvaart	  


