3 december 2019
Onderwerp: Bezwaar verkeersbesluit Lepelaarsstraat
Gemeente Delft
Postbus 78
2600 ME DELFT
Geachte leden van het College van Burgemeester en Wethouders,
Hierbij maken wij, Natuurlijk Delfland en Stichting Behoud het Park, bezwaar tegen uw besluit d.d.
30 oktober 2019. Het gaat om uw verkeersbesluit Lepelaarstraat, waarbij u de geslotenverklaring, de
bussluis en de fietsstrook opheft.
In dit verkeersbesluit beschrijft u een twintigtal overwegingen. Onze bezwaren richten zich tegen de
veertiende overweging, waarin u stelt dat de scholen aan de Lepelaarstraat gaan verhuizen naar een
andere locatie.
Wat ons betreft hebt u hier een voorschot genomen op uw besluit van de gemeenteraad over de
teruggang van zes naar drie schoolgebouwen op één locatie voor alle drie de denominaties.
Op 30 oktober jl. was hierover immers nog geen besluit genomen door de gemeenteraad, zodat u als
bestuursorgaan niet correct handelt. Bovendien wekt u de schijn van vooringenomenheid (artikel 2:4
lid 1 Awb), omdat u de drie schoolbesturen meer tegemoet lijkt te komen dan onze organisaties. Wij
willen dat her- c.q. verbouw op de huidige zes leslocaties worden onderzocht.
Voornoemde grondslag voor uw besluit achten wij daarnaast in strijd met het eveneens in artikel 2:4
van de Awb vervatte beginsel van fair play, omdat de advisering van de drie schoolbesturen kennelijk
zwaarder weegt dan onze advisering.
Hierdoor plaatsen wij tevens vraagtekens bij de zorgvuldigheid van uw belangenafweging o.g.v.
artikel 3:4 Awb. Verder zijn de te verwachten nadelige gevolgen op het natuurbehoud, milieu en
welzijn van de realisatie van een megaschool onevenredig te noemen in verhouding tot de met de
realisatie van een megaschool te dienen doelen.
Tenslotte geeft u er met deze overweging blijk van dat u het niet zo nauw neemt met het in artikel
3:3 Awb geformuleerde verbod van détournement de pouvoir (misbruik van bevoegdheid). Hoewel
u namelijk een aantal andere redenen voor het nemen van dit besluit opsomt, blijft uw timing
opmerkelijk. Daarbij is het voorstelbaar dat de openstelling van de Lepelaarstraat te dienste zal staan
aan bestemmingsverkeer voor de door ons en vele andere belanghebbenden gevreesde megaschool.
Wij lichten onze standpunten graag toe. Daarom vernemen we graag of u ons bezwaar afhandelt
door middel van ambtelijk horen of door middel van een hoorzitting gevolgd door een advies aan uw
college.
Wij behouden ons alle rechten en weren voor.
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