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Geachte College,
Wij zijn geschokt!
Het nieuwe Voorontwerp Bestemmingsplan Binnenstad dat ter inzage ligt, staat toe om 50% van
de tuinen te bebouwen met een maximum van 40 vierkante meter.
Deze ingrijpende wijziging botst volledig met de in uw voornemen tot de voorbereiding van dit
voorontwerp neergelegde doelstelling namelijk: “Het bestemmingsplan Binnenstad 2012 betreft
een conserverend bestemmingsplan. Dit betekent dat de bestaande situatie in het nieuwe
bestemmingsplan zal worden vastgelegd.” U kan toch niet volhouden dat met de toestemming
om 50% van de binnentuinen te bebouwen er sprake is van conserverend bestemmen.
Bovendien past dit totaal niet in het beleid van een duurzame gemeente.
1. Dit is strijdig met aandacht voor biodiversiteit die juist in steden en in de oude
binnenstad van Delft uitzonderlijk groot is.
2. Dit is strijdig met de wateropgave waarvoor de steden gesteld zijn in het kader van de
klimaatverandering. Meer verharding betekent dat minder water gebufferd kan
worden en meer moet worden afgevoerd. Andere steden werken juist aan een
vergroening van de stad; in andere ontwikkelde landen zoals België of Duitsland,
Scandinavië, Oostenrijk, enzovoorts worden zelfs wetten of fiscale maatregelen
tegen het toevoegen van verharding ingevoerd.
3. Dit is strijdig met de te nemen maatregelen tegen de verwachte temperatuurstijging
en langere hitteperioden in de toekomst. Verharding buffert warmte en geeft die later
af in tegenstelling tot groene oppervlakken die koelend werken.
4. Dit is strijdig met het feit dat kenniswerkers en hoog opgeleiden in een groene
omgeving willen wonen en dit ook de voorkeur heeft voor kennisintensieve bedrijven.
Dit geldt trouwens in versterkte mate voor ingenieurs. Dit is ook de reden dat
Eindhoven werkt aan een groene campus en aan de vergroening van de stad.

De KNNV afdeling Delfland is de natuurvereniging voor Delfland. De KNNV maakt mensen enthousiast voor de 3 N’s: natuurstudie,
natuureducatie en natuurbescherming. Tevens is de KNNV afdeling Delfland een werkgroep van de Zoogdiervereniging. Het
werkgebied omvat de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland, en de gebieden Sion,
Wilhelminapark, Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg (Den Haag).

Het nieuwe Delftse beleid is strijdig met alle nieuwe inzichten, het is onbegrijpelijk wat de
redenen hiervoor zijn.
Wij begrijpen dat een zekere uitbreiding en intensivering van de stedelijke woon- en andere
functies nodig zal zijn, maar dan niet op een zo ongenuanceerde manier die bestaande
kwaliteiten vernietigd.
Met vriendelijke groeten,
Geert van Poelgeest
voorzitter
(015) 261 00 48

Huub van ’t Hart
secretaris
(015) 26 22 779
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