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1. Opening
Gerard opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
Afgelopen vrijdag is er een persbericht uitgegaan over het besluit voor
een volgende fase voor de scholen in Tanthof. Gerard licht dit besluit
verder toe. Het college heeft besloten om 1 locatie, het Vietnampad, niet
verder te onderzoeken. Voor de noordelijke locatie (kinderboerderij)
moet een verdiepend onderzoek uitsluitsel geven of een groene campus
haalbaar is.
2. Stand van zaken
Gerard geeft middels een presentatie een toelichting op het proces,
Eveline gaat in op rapporten van Nohnik en David Polman geeft een
toelichting op het rapport van Antea.
Kern is dat het programma voor beide locaties fors is en dat is
geadviseerd om het programma te verkleinen en te verzachten. Nohnik
heeft hiervoor handreikingen opgesteld. Uit een analyse van de
gemeentelijke projectgroep is geconcludeerd dat een vervolgonderzoek
voor zuid niet haalbaar is.
Vragen:
• De afspraak was dat de werkgroepen het conceptrapport voor
dat het naar het college zou gaan eerst zou mogen inzien.
o De input van de omwonende is zeker wel verwerkt in het
rapport van Nohnik, inspraak is echter niet mogelijk in dit
traject, wel het geven van feedback en input. En het is
zeker niet goed gegaan dat er tussentijds geen
terugkoppeling is geweest, maar hier ligt ook vooral
corona aan ten grondslag.
•

Waarom wordt de hele wijk niet betrokken bij de participatie?
o Dit proces is bijzonder voor de gemeente om dat in een
heel vroeg stadium omwonenden en andere partijen
worden betrokken bij een haalbaarheidsstudie. Deze
studie behelst enkel een onderzoek naar de
haalbaarheid. Het meenemen van een hele wijk is in
deze fase niet mogelijk en ook niet het vertrekpunt

geweest. Wel hebben de direct omwonenden input
kunnen leveren.
•

Waarom kijkt de gemeente niet naar de huidige locaties:
o In de notitie van de schoolbestuurders is opgenomen dat
zij samen op 1 locatie centraal in de wijk willen, het traject
van 2-2 of 1-1-1 is uitgebreid besproken in de raad en
uiteindelijk is besloten de haalbaarheid van de 2 centrale
locaties te onderzoeken.
• Heeft de gemeente een probleem als de locatie uiteindelijk toch
niet haalbaar blijkt te zijn
o Als de komende haalbaarheidsfase niet lukt, dan hebben
de gemeente en de scholen een probleem.
• Kan de gemeente de kinderboerderij dwingen om mee te
werken?
De medewerking van de stichting kinderboerderij, waterspeeltuin en
Kindertuin De Boterbloem is gewenst, cruciaal, zij kunnen echter zelf
beslissen.
3. Vervolg
Aan de stichting kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof en
stichting Kindertuinen Delft ligt de vraag of zij mee willen doen met
een onderzoek naar de haalbaarheid van een groene campus. Het
college wil uiterlijk 1 maart 2021 een besluit kunnen nemen over de
haalbaarheid. Wij willen de studie laten plaatsvinden onder leiding
van een extern bureau, een gezamenlijk projectteam opzetten met
de scholen, de kinderboerderij, kindertuinen en omwonenden van de
kinderboerderij. De formulering van de opdracht zal komende weken
worden opgesteld, deze zal getoetst worden bij de werkgroepen. Dit
bureau zal ook het projectmanagement gaan doen voor het
onderzoek, zodat wij met de andere werkgroepen onafhankelijk
kunnen zijn.
4. Rondvraag
Er zal een volgend overleg worden georganiseerd waarin de vragen die
de werkgroepleden nog hebben toegestuurd worden behandeld. De
gemeente zal de vragen die zijn gesteld bundelen en deze eind
volgende week toesturen.
Gerard dankt iedereen voor zijn / haar aanwezigheid en sluit de
vergadering.
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