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Kruisstraat 71 te Delft 

Geachte leden van de raad, 

Op het verzoek van meerdere fracties en mede naar aanleiding van de brief aan de 
gemeenteraad van Belangenvereniging Zuidpoort zal de verkoop en ontwikkeling 
van de voormalig bibliotheek locatie aan de Kruisstraat 71 worden behandeld in de 
commissievergadering van 19 april aanstaande. Vooruitlopend op deze 
commissievergadering verstrekken wij u nadere informatie over het proces zoals 
dat is doorlopen. 

Voorgeschiedenis 
In 2009 stond het pand aan de Kruisstraat 71, de voormalig openbare bibliotheek, 
leeg. De locatie is eigendom van de gemeente Delft. 

Tijdens de raadsvergadering van 27 oktober 2009 is een motie van GroenLinks 
aangenomen. In die motie staat dat na de sloop van het voormalig 
bibliotheekgebouw de locatie tijdelijk ingevuld moet worden als een groen 
beweegpark, met fitnessapparaten waar jong en oud elkaar ontmoeten. 

Op 30 december 2009 is de sloopvergunning verleend voor sloop van het 
onroerend goed. Vervolgens is op 17 maart 2010 daadwerkelijk een aanvang 
gemaakt met de sloop van het gebouw. In 2010 is in samenwerking met 
omwonenden een plan gemaakt voor inrichting van de locatie als Tijdelijke 
Beweegtuin. Op 20 april 2011 is de Beweegtuin geopend. 

De Beweegtuin is als tijdelijk voorziening aangelegd, bedoeld voor een periode van 
twee jaar. Medio 2013 is de beweegtuin gesloten. 

Bestemmingsplan 
In de periode van de openstelling van de locatie als Beweegtuin is een nieuw 
Bestemmingsplan voor de Bin nenstad opgewerkt. Het bestemmingsplan 
Binnenstad 2012 is in juli 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Bij de 
totstandkoming van het bestemmingsplan is een breed traject met stadslabs en 
debatten gevolgd. In meerdere stadslabs is gecommuniceerd over de binnenstad 
en de gemeentelijk visie daarop. Ook waren er debatavonden in TOP en DOK, 
waarbij over verschillende onderwerpen is gediscussieerd en ook 
belangenvereniging Zuidpoort betrokken is geweest. De bijeenkomsten, waarbij 
zowel wethouders als raadsleden aanwezig waren, hebben geleid tot aanpassingen 
en verbeteringen van het bestemmingsplan. 
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In alle fasen van het bestemmingsplan is ruim gebruik gemaakt van de formele 
mogelijkheden van inspraak, zienswijzen en beroep. 

Het gebied rondonn de Zuidpoort en de Veste waar Kruisstraat 71 onderdeel van is 
heeft op grond van het bestemmingsplan de bestemming 'Centrum - 
Filiaalwinkelgebied'. In dit gebied is een mix van functies mogelijk, waaronder 
detailhandel, horeca, dienstverlening en culturele voorzieningen. Op de 
verdiepingen is wonen toegestaan. 

Verkoop 
Na het openbaar worden van het ontwerpbestemmingsplan Binnenstad 2012 is de 
gemeente actief op zoek gegaan naar een koper voor de locatie. Uitgangspunt bij 
de verkoop is geweest het bestemmingsplan Binnenstad en dat het bouwplan op 
deze locatie in dat bestemmingsplan past. 

In het vierde kwartaal van 2012 heeft een ontwikkelaar zich bij de gemeente 
gemeld voor de herontwikkeling van de kavel aan de Kruisstraat 71. Vervolgens 
heeft de ontwikkelaar eind eerste kwartaal 2013 een eerste plan bij de gemeente 
neergelegd. Dit plan behelst de realisatie van een 2-laags gebouw met 
commerciele voorzieningen en een ondergrondse parkeergarage. De commerciele 
voorzieningen bestaan uit een supermarkt op de begane grond en twee winkels op 
de eerste verdieping van in totaal ca. 3.600 m2  BVO. 

In juli 2013 is een reserveringsovereenkomst gesloten tussen de gemeente en 
Kennemerland By. Vervolgens is Kennemerland B.V. de plannen voor de 
Kruisstraat verder gaan uitwerken en verdiepen, en is Kennemerland B.V. op zoek 
gegaan naar toekomstige huurders. 

De tweede helft van 2013 en het eerste halfjaar van 2014 is gebruikt om verder 
onderzoek te doen naar de locatie. Onderzoek is bijvoorbeeld gedaan naar de 
aanwezigheid en mate van aanwezigheid van bodemverontreiniging en asbest, De 
sloop van de aanwezige opstallen werd voorbereid waarbij de constructieve 
aanpassing van de naburige panden is onderzocht. 

De ontwikkelaar heeft in het derde kwartaal van 2014 een marktonderzoek laten 
uitvoeren. Dit marktonderzoek is uitgevoerd door Retailprospect. Uit dit onderzoek 
blijkt dat er ruimte is voor toevoeging van retail in de Binnenstad, waartoe Zuidpoort 
behoort. 

Belanghebbenden 
Nadat de plannen van de ontwikkelaar meer vorm kregen is overleg gevoerd met 
diverse platforms. In december 2014 en maart 2015 hebben in dat kader 
gesprekken plaatsgevonden met de Stichting Centrum Management Delft (SCMD) 
en Belangenvereniging Zuidpoort. Daarnaast hebben gesprekken plaatsgevonden 
met individuele onnwonenden van onder meer de Molslaan. 

Het SCMD heeft positief gereageerd op de plannen van de ontwikkelaar. Het 
uitgangspunt van de ontwikkeling is om het gebied te activeren en meer loop te 
creeren via de Pynepoort en Kruisstraat richting het centrum. Buiten het gegeven 
dat dat een moeilijke opgave zal zijn, zal het, naar het oordeel van het SCMD, wel 
een positief effect krijgen op de daar bestaande leegstand en op de hoek van het 
Bastiaansplein. 

In het eerste helft van 2015 heeft de gemeente met Kennemerland BV de 
onderhandelingen afgerond en in juli 2015 heeft het College van Burgemeester en 
Wethouders ingestemd met de koopovereenkomst. In september 2015 is door 
beide partijen de koopovereenkomst ondertekend. 

In de koopovereenkomst zijn onder andere ontbindende voorwaarden opgenomen 
met betrekking tot het verkrijgen van een onherroepelijke omgevingsvergunning, 
maar ook ten aanzien van de bodemsanering. 
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Datum 
23-03-2016 De periode van september 2015 tot en met februari 2016 heeft de ontwikkelaar 

gebruikt voor uitwerking van de plannen voor het aanvragen van de 
omgevingsvergunning. Op 17 februari 2016 heeft de ontwikkelaar een 
informatieavond gehouden en de plannen gepresenteerd aan omwonenden en 
andere belanghebbenden. 

Tijdens deze informatieavond zijn de volgenden opmerkingen naar voren gekomen 
of vragen gesteld over: 

1. Het vigerende bestemmingsplan in relatie tot de punten 2 en 3. Hoe is het 
proces verlopen ten aanzien van belanghebbenden bij de totstandkoming van 
dit bestemmingsplan? 

2. De maximum toegestane bouwhoogte van 10 meter. 
3. De komst van een supermarkt in het te ontwikkelen pand. 
4. De vrees voor meer verkeersbewegingen en parkeeroverlast in de autoluwe 

binnenstad. 
5. Het laden en lossen van winkels en supermarkten in relatie tot de huidige 

situatie. 

De aangedragen punten 1 en 2 hebben betrekking op het vigerende 
bestemmingsplan Binnenstad in 2013. De punten 3,4 en 5 worden publiekrechtelijk 
getoetst bij de behandeling van de omgevingsvergunningsaanvraag. 

Omgevingsvergunning 
De ontwikkelaar heeft op 10 maart 2016 de omgevingsvergunning voor realisatie 
van nieuwbouw op de locatie Kruisstraat 71 aangevraagd. De aanvraag van de 
omgevingsvergunning, activiteit bouwen, zal worden getoetst aan op dat moment 
geldende wet- en regelgeving en het daaruit voortvloeiende plaatselijke beleid. 

De aanvraag valt binnen de reguliere procedure. Dit betekent dat wij 8 weken 
behandeltijd voor de aanvraag hebben. Indien wij niet tijdig besluiten zal het besluit 
van rechtswege zijn genomen. Er zal onder andere getoetst worden of de aanvraag 
voorziet in de beschikbaarheid en bereikbaarheid van voldoende 
(parkeer)voorzieningen. Het college zal u te zijner tijd infornneren over het wel of 
niet verlenen van de vergunning. 

In de verwachting u hiernnede op dit moment voldoende te hebben gelnformeerd, 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Delft, 
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