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Bijlage

Geachte heer De Jong,
In uw brief van 18 januari jongstleden heeft u met een beroep op de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob) het volgende verzocht:
Documenten

Doel en status van het document

Het PvE op
hoofdlijnen KC Tanthof
(concept 6 juni 2020)

Samen met de schooldirecties- en besturen is een globaal Programma
van Eisen (PvE) opgesteld. Iedere school heeft bij gelijkwaardigheid van
350 leerlingen recht op 1.961 m² BVO totaal, dat staat vast in de
verordening voorziening huisvesting onderwijs 2014. Er is gekeken welke
schaalvoordelen het oplevert als één bouwvolume wordt
gerealiseerd. Dit PvE dient als leidraad voor een mogelijk ontwerp en
kan nog worden bijgesteld als dit niet past binnen de stedenbouwkundige
randvoorwaarden.
Een ruimtestaat is ook niet wettelijk vastgelegd maar moet wel aan de
wetgeving voldoen zo kan van het totaal vierkante meters niet worden
afgeweken. En zal bij de uiteindelijke ontwikkeling een definitief PvE
worden opgesteld

Concept
Planuitwerkingskader
(PUK, versie november
2020) – hier moet nog
een redactieslag
overheen en deze zal in
januari in de AOK
worden besproken, wat
mogelijk nog tot
(beperkte) aanpassingen
zal leiden.
Quick-scan milieu
gemeente Delft (31 maart
2020)

Een Planuitwerkingskader is een ambtelijk product, waar de verschillende
disciplines (groen, milieu, cultuurhistorie, verkeer, stedenbouw, etc.)
aangeven wat het beleid is en waar rekening mee moet worden
gehouden. Een PUK wordt doorgaans niet eens opgesteld voor een
haalbaarheidsstudie, maar wij hebben gemeend dit vanuit de
zorgvuldigheid te doen zodat vroegtijdig al duidelijk is waar rekening mee
moet worden gehouden. Dit PUK heeft nog geen status, anders dan een
ambtelijk product.
Huidige status: het Planuitwerkingskader zal waarschijnlijk in februari
2021 in de AOK worden besproken.
Dit rapport is opgesteld door Royal HaskoningDHV in opdracht van de
gemeente Delft. Doel is te verkennen wat de eventuele milieutechnische
beperkingen voor de twee potentiële locaties zijn. Dit product heeft nog
geen status, anders dan een ambtelijk product.

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob.

Datum

02-02-2021
Ons kenmerk

4474389

Besluit
Ik heb besloten aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie waar u om
verzocht openbaar te maken.
Wijze van openbaarmaking
De door u genoemde documenten worden per e-mail aan u toegezonden.
Ik verwacht u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen
hebben over de stukken, dan kunt u contact opnemen met projectleider Gerard
van Zomeren, via telefoonnummer 06-50736360 of Annemiek Jansen 0610234497
Hoogachtend,
Namens het College van burgemeester en wethouders van Delft

Ronald Derks
Gemeentedirecteur
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