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Voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan ten behoeve van 
nieuwbouw aan Nieuwelaan 178 en het definitief invullen van het ontwerp 
voor de nieuwbouw, is op 6 september 2011 een informatiebijeenkomst 
gehouden in “Delft bouwt” aan de Barbarasteeg 2 te Delft. De avond is 
aangekondigd in de Delft op Zondag van 17 juli 2011 en op de website van 
de gemeente.  
Voor belangstellenden was er vooraf de mogelijkheid om zich op te geven 
voor deze avond. Er zijn 24 aanmeldingen voor een of meer personen 
binnengekomen en er was een enkele bezoeker zonder aanmelding. In 
totaal waren er ongeveer 45 belangstellenden.  
 
Om 20.00 uur opende gespreksleider Nico Jouwe de informatieavond en 
lichtte het verloop van de avond toe. Eerst de twee presentaties waarbij 
korte vragen gesteld konden worden en na de pauze was er de 
mogelijkheid de meer inhoudelijke vragen te stellen.  
 
Laurens Engelbrecht, stedenbouwkundige bij de gemeente, hield een 
presentatie over de achtergrond die leidde tot  de uitgangspunten van het 
plan en hoe het proces de komende tijd zal verlopen. 
 
Wim de Bruijn, de architect van het bouwplan, liet door middel van een 
presentatie zien wat het plan globaal inhoudt en wat het betekent voor de 
omgeving. 
 
Beide presentaties zijn de dag na de bijeenkomst te zien op de website van 
de gemeente en de aanwezigen ontvangen per email de link naar de 
vindplaats.  
 
De presentatie van Laurens Engelbrecht, stedenbouwkundige. 
 

- Reactie; Er wordt gesproken van 5 woonlagen en een accentuering. 
Spreker vindt dit een 6e woonlaag.  

- Antwoord; 50% van de perceeloppervlakte mag bebouwd worden en 
van die 50% bebouwing mag 50 % gebruikt worden voor het accent in 
de vorm van een penthouse, dus niet een volledige woonlaag. 

-  
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- Reactie; Er wordt gevraagd de grenslijn van het perceel nader te 
bekijken omdat de werkelijkheid afwijkt van het plaatje.  

- Antwoord;Dit wordt nagekeken en zo nodig aangepast op de tekening.  
 

Reactie 
- De gestelde uitgangspunten bij de verkoop van het perceel zijn niet 

met de omwonenden besproken of is dat alleen een B&W besluit en is 
deze avond het eerste informatiemoment vooromwonenden. 

- Antwoord; dat is een B&W besluit geweest en dit is het eerste 
inspreekmoment voor omwonenden. 

-  
Reactie; is het zo dat de noordelijke grens van het terrein gelijk is aan 
de zuidgevel van het perceel E 3480 (veld 12)? 
Antwoord; Laurens denkt van wel, maar zal dit nagaan. 

 
Reactie; er wordt heel veel gekeken naar het belang van de gemeente 
en de ontwikkelaar, naar de maximalisatie en dus naar de inkomsten 
die er uit voortvloeien, maar wat is het belang voor de buurt? Spreker 
wil deze vraag op deze avond beantwoord hebben. 
Antwoord; Wordt straks verder op in gegaan. 

 
 
De presentatie van Wim de Bruijn, architect. 
 

- Reactie; de aangrenzende brugwachterswoning is in de tekeningen 
niet meegenomen. Spreker is van mening dat dit een vertekend beeld 
geeft. 

 
- Reactie; de 6e woonlaag heeft op de tekening een grotere hoogte dan 

de 5e woonlaag. 
- Antwoord; dit is waarschijnlijk een vertekening van het beeld, de 5e 

woonlaag en de 6e woonlaag krijgen dezelfde hoogte . Elke etage, 
behalve de begane grond, is ongeveer 3 meter hoog.  

 
- Reactie; Wat gaat er gebeuren met de onbebouwde 50% op de 

bovenste laag? Als het een dakterras wordt komt er ook nog een hek, 
dus grotere bebouwing.  

- Antwoord; er komt een gedeelte beschikbaar voor het trappenhuis. 
Een dakterras komt aan de andere kant, maar dat moet nog nader 
uitgewerkt worden. Dit is een ontwerp op hoofdvolume. 

 
- Reactie; blijft de rooilijn hetzelfde als bij de huidige bebouwing? 
- Antwoord: de rooilijn blijf ongeveer hetzelfde. De afstand tot  gebouw 

Delfgauw is ongeveer 10 meter, volgens spreker 11 meter. 
 
- Reactie; door parkeerplaatsen op de noordelijke lijn van het perceel te 

maken, worden de ramen van het aangrenzende pand (veld 12) 
onbereikbaar voor de glazenwasser. Hoe gaat dat opgelost worden? 

- Antwoord; dit zal in het verdere proces meegenomen worden en een 
oplossing gezocht worden zoals goede buren dat doen. 
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- Reactie; de bezonningsstudie klopt niet met de werkelijkheid. De 
situatie is een kwartslag gedraaid. 

- Antwoord;de architect gaat dit nazien en indien foutief, corrigeren 
 
- Reactie; waarom komt er geen parkeergelegenheid onder het pand 

dan kan er een binnentuin gemaakt worden op het buitenterrein  
- Antwoord; er wordt deels onder een overstek van het gebouw 

geparkeerd en  deels buiten. Het terrein groot genoeg is. Er wordt 
uitgegaan van ongeveer 25 parkeerplaatsen. 

 
- Reactie; is er niet overwogen om het CWI gebouw te laten staan, een 

andere functie te geven en om te bouwen tot appartementen? En het 
plan is ontworpen, vooruitlopend op een nieuw bestemmingsplan? 

- Antwoord; de gemeente heeft de locatie verkocht met 
randvoorwaarden, daar binnen moet gebouwd worden. Bij het 
vaststellen van het bestemmingsplan Zuidpoort is de CWI-locatie 
bestemd zoals de situatie op dat moment was. Op het moment dat er 
een verandering plaats vindt, wordt het bestemmingsplan aangepast. 
Dat is voor deze zone ook in 2001 al aangegeven. 

 
- Reactie; Bij het opstellen van de randvoorwaarden is niet met de 

omwonenden overlegd. Dit had volgens inspreker moeten gebeuren 
en wil daarom een stap terug en de randvoorwaarden ter discussie 
stellen. Is er bij het opstellen rekening gehouden met de bezonning? 
En de vraag is of het besluit van B&W ergens openbaar is en waar 
deze zijn in te zien. 

- Antwoord; de randvoorwaarden zijn een collegebesluit, dit is openbaar 
en in te zien. De vindplaats op internet wordt naar de aanwezigen 
gemaild. Er is daarbij geen bezonningschema gemaakt 

 
- Reactie ; 
- De spreker heeft graag antwoord op de eerder gestelde vraag over 

hergebruik van het gebouw. En ten tweede wil de spreker weten of de 
grondvorm van de huidige situatie gelijk is aan de nieuwe situatie en 
dus conform het huidige bestemmingsplan. 
Antwoord ; 

- De gebouwbeheerder, voor zover hier bekend, heeft niet overwogen 
het gebouw te hergebruiken. 

- Het huidige bestemmingsplan geeft de huidige bestemming aan, niet 
de nieuwe bestemming. De nieuwe bebouwing wordt iets groter. Een 
nieuw bestemmingsplan doorloopt alle formele stappen, inclusief 
mogelijkheid van indienen van zienswijzen , om tot een nieuw 
bestemmingsplan te komen.  

 
 
Laurens Engelbrecht licht de vervolgprocedure toe; 

• De presentaties zullen te vinden en te downloaden zijn op de 
gemeentesite. De link naar de vindplaats wordt per mail toegezonden. 

• Over twee weken wordt het verslag van deze avond per post aan de 
aanwezigen gestuurd.  
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• Er wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerp hiervan 
zal rond januari 2012 zes weken ter inzage gaan 

• Hierop kan gedurende die 6 weken een zienswijze ingediend worden. 
• Tijdens de terinzagelegging komt er ook een inloopavond, te zijner tijd 

wordt dit bekend gemaakt in de Stadskrant en de website. 
• Ongeveer drie maanden na het ontwerpbestemmingsplan wordt het 

plan ter vaststelling aangeboden. 
 

- -Reactie;  
- De grond is al verkocht, loopt de gemeente nu geen financieel risico 

indien het bestemmingsplan niet door gaat? Is er met de koper 
hierover iets afgesproken. 

- Antwoord; De ontwikkelaar meldt dat dit een gedeeld risico tussen de 
gemeente en de ontwikkelaar is.  

-  
- Reactie; gezien bovenstaand risico adviseert spreker om gewoon de 

bovenste laag weg te laten en zo iedereen uiteindelijk voordeliger uit 
is.  

- Antwoord; Deze mededeling zal in het verslag worden opgenomen. 
 
Pauze 
 
De discussiepunten worden besproken. 
 
 
Op de website wordt o.a de brugwachterswoning genoemd als 
Rijksmonument en onderdeel van het beschermd stadsgezicht. Hoe 
verhoudt zich dat ten opzichte van de Nieuwelaan? 

• Antwoord; Een beschermd stadsgezicht geeft niet aan dat een 
bebouwing altijd moet blijven staan. Het geeft de richtlijnen voor de 
hoofdstructuur aan en dat er met een bestemmingsplan rekening 
gehouden moet worden met die hoofdstructuur.  

Deze richtlijnen zijn niet meegegeven met de randvoorwaarden? 
• Klopt, deze zijn niet meegegeven, er is een massa meegeven, zoals 

het ook bij Veld 12 gebeurd is. 
 
Is er al advies geweest met de Rijksdienst, zoals gebruikelijk is bij het 
afgeven van de randvoorwaarden? 

• De rijksdienst wordt bij het opstellen van het bestemmingsplan 
geraadpleegd. De randvoorwaarden zijn alleen tekstuele 
voorwaarden bij het collegebesluit tot verkoop van de locatie, wat 
gaat over het percentage bebouwing. De rijksdienst heeft wel al aan 
het begin gekeken bij het opstellen van bestemmingsplan Zuidpoort , 
waarbij de deze zone, samen met veld 12, werd gezien als sluitstuk 
voor dit gebied.  

 
De indruk bestaat dat er eerst is gekeken naar de financiële opbrengsten 
voor gemeente en ontwikkelaar en dat daarna de randvoorwaarden zijn 
opgesteld. Er is heel weinig rekening gehouden met het beschermde 
stadsgezicht.  
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• In 2007 is bekeken hoe groot de locatie is. Er is gekeken wat er 
gebouwd kan worden in vergelijking met veld 12 en op grond 
daarvan de randvoorwaarden opgesteld. In januari 2008 is het 
besluit genomen. 
 
Beschermd stadsgezicht is niet alleen conserveren van een 
bestaande situatie maar ook het zorgvuldig vervangen van een 
bestaande situatie. Nu wordt op de tekeningen gekeken naar een 
dichte massa, maar dat wordt later een mooi gedetailleerd ontwerp, 
waar de uitdaging van de architect ligt. O.a. de stadsbouwmeester 
en de welstandscommissie kijken mee en iedereen wil zorgvuldig 
omgaan met dit stukje stadsgezicht. Qua korrelgrootte past het als 
sluitstuk van het plan. 

 
Er zijn vragen over de situatie van de raampartijen, de echte buitengrenzen 
inclusief de buitengrenzen, wanneer krijgen de omwonenden de verdere 
uitwerking te zien?  

• Er wordt gekeken naar de input van de avond en ook daarmee wordt 
het ontwerp verder ingevuld. 

 
Waarom kan er geen parkeergarage onder het pand komen omdat de 
parkeerplaatsen er om heen het geheel steniger in plaats van groener 
maken. Er is al een parkeerprobleem in de omgeving. 

• De afmeting van het gebouw is te klein om een ondergrondse 
parkeerplaats te maken. En het terrein is groot genoeg is om 
parkeren om het gebouw op te lossen, er zal zoveel mogelijk groen 
gemaakt worden. 

 
Hoe is het verloop van het proces verder? Waar is de plaats van het 
bestemmingsplan, het bouwplan, waar is de welstandscommissie en het 
bezonningsschema?  

• Een postzegelbestemmingsplan faciliteert een bouwplan, daarom 
wordt eerst het bouwplan besproken en later wordt het juridisch 
gevolgd door een bestemmingsplan. Het bouwplan wordt aan de 
Rijksdienst en de welstandscommissie voorgelegd.  

 
Er is geen argumentatie waarom het een robuust blok moet worden. 
Spreker is van mening is dat het niet aansluit bij de omgeving. Dit moet een 
waardevol ontwerp worden. Het enige stedenbouwkundige argument tot nu 
toe is dat het volume groter moet. Waarom dat moet is nog niet duidelijk. 
 
De vraag over verantwoording en afhandeling van eventuele planschade 
wordt uitgelegd. 

• Planschade is financieel voor de verantwoording van de 
ontwikkelaar. De gemeente is verantwoordelijk voor het proces en 
de besluitvorming. 

 
Een bezoeker wil een volgende keer meer concrete antwoorden. 
 
Een bezoeker vraagt nadrukkelijk aandacht voor het parkeren in de 
omgeving. Er is nu een grote parkeerdruk, de beschikbare plaatsen worden 
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al minder en er zullen meer bezoekers komen. Welk parkeerplan ligt hier 
onder? Dit wordt uitgezocht. 
 
Willem van Mierlo van van Mierlo Bouwgroep reageert vanuit de zaal op de 
avond en reacties; met deze avond is geprobeerd de buurt in een vroeg 
ontwerpstadium te informeren was het nog niet mogelijk een uitgewerkt plan 
te tonen. Er wordt geluisterd naar de opmerkingen en vragen van deze 
avond, geprobeerd dat in het plan in te passen en dan te verrassen met een 
compleet en goed ontwerp. 
 
Nogmaals werd het proces opgenoemd en Nico Jouwe sloot de avond om 
21.30 af.  
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Aanwezigen; 
 
J.J. Kwak 
J. de Keijzer 
J. Amman 
J. Snijders (dusoS architecten) 
E.t Hart 
H.P.Karlas 
J.F.Cleij 
J.A.Somers 
A.M.de Boer 
D. Schuurbiers  
M. Blomjous 
W. Aalbers 
M.C.T. Schoemaker 
D.van Seters 
R.T.van Beurden 
H.van Bergen (Belangenvereniging Zuidpoort) 
F.le Conge Kleyn 
N.Jeurissen 
J.W. Hoogerbrugge 
C.J. Hoogerbrugge-Sap 
B.B.de Boer 
P.G.Jeunink 
F.Dessens 
P. Veira  
B.C. Carels 
A.M. Keers 
A. Alons 
A. Bender 
D.van Seters 
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