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Afronding vervolgonderzoek groene campus Tanthof

Ons kenmerk

4535645
Uw brief van
Uw kenmerk
Bijlage

Geachte leden van de raad,
In vervolg op onze brief van 5 november 2020, waarin wij zijn ingegaan op
de resultaten van de haalbaarheidsstudie voor de scholen Tanthof, kunnen
wij u melden dat het onderzoek van Onix naar de mogelijkheden van een
groene campus in Tanthof is afgerond. Ook de analyse van Antea over de
verkeerskundige aspecten is afgerond. De uitwerking van de financiële
consequenties zal beschikbaar zijn bij de besluitvorming.
Deze week worden de uitkomsten van Onix en Antea gepresenteerd aan de
direct belanghebbenden, te weten de werkgroep met de schooldirecties en
de werkgroep met de omwonenden. De stichting Kinderboerderij heeft,
ondanks herhaalde verzoeken, aangegeven geen presentatie op prijs te
stellen en ons verzocht om de resultaten te mailen. De overige direct
belanghebbenden zoals de stichting kindertuin ‘De Boterbloem’, de
eigenaar van het eetcafé en Werkse worden eveneens deze week
geïnformeerd.
Na presentatie aan de direct belanghebbenden en openbaarmaking van de
onderzoeksresultaten, worden partijen in de gelegenheid gesteld hierop te
reageren.
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Op basis van een ambtelijke analyse van de rapporten in de komende
weken en de reacties van de direct belanghebbenden willen wij u in de loop
van juni een concept besluit aanbieden. Daarbij wordt ook de relatie met de
wijkopgave inzichtelijk gemaakt, als het gaat om wel of geen groene
campus op de locatie kinderboerderij en omgeving.
Bijgaand ontvangt u het rapport van Onix en het aanvullend
verkeersonderzoek van Antea (op 23 november 2020 is reeds de eerdere
verkeersstudie van Antea met u gedeeld (uw kenmerk: 2045858)).
De rapporten van Onix en Antea zijn vanaf vrijdag 16 april 2021 ook op de
website van de gemeente beschikbaar. Wij stellen voor om de uitkomsten
van de rapporten in de vorm van een presentatie door Onix aan uw raad te
laten plaatsvinden.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,

M. Berger
Loco-secretaris

M. Huijsmans
Loco-Burgemeester
16-04-2021
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