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Convenant tussen de gemeente Delft en de Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier -  
Memorie van toelichting en achtergrondinformatie 
 
Algemeen 
In het onderstaande wordt een toelichting gegeven op het convenant dat in december 2007 is gesloten 
tussen de gemeente en de BVOW.  
 
 
1. Ten aanzien van het doel. 
Enerzijds is het convenant bedoeld om afspraken te maken over het aantal extra parkeerplaatsen binnen 
schil C, de parkeerdruk binnen de schil en de kosten voor de parkeervergunning en de 
bezoekersvergunning. Anderzijds is het bedoeld om afspraken te maken over de wijze waarop de gemeente, 
de BVOW bij (het beleid aangaande) het parkeren in schil C zal betrekken.  
 
 
2. Ten aanzien van het overleg. 
Punt 2.1. Met de vorige wethouder heeft de BVOW periodiek overleg gehad. Dit wordt wat betreft de BVOW 
voortgezet.  
 
 
3. Ten aanzien van de inspanningsverplichting van de gemeente. 
De grondslag van dit convenant ligt in de vier openstaande punten van het bezwaarschrift uit 2001: 

1) het aanleggen van 120 extra parkeerplaatsen; 
2) het Systeem dient bij te dragen aan een redelijke parkeerdruk in de wijk, gegeven de 

omstandigheden van de wijk en gegeven de toezeggingen van de wethouder bij invoering, 
dit naar redelijk oordeel van beide partijen (i.c. de gemeente en de belangenvereniging); 

3) de prijs/kwaliteitverhouding van de vergunning en bezoekerspas dient naar redelijk oordeel 
van BVOW een prijs te zijn die maatschappelijk aanvaardbaar is; en 

4) de wijk dient het invoeren/handhaven van het Systeem te ondersteunen. 
Deze punten komen terug in artikel 3 van dit convenant: 
 
Punt 3.1. Van het oorspronkelijke aantal beloofde extra van 120 plaatsen is in 2007 slechts de helft 
gerealiseerd. Voor aanleg van de overige plaatsen is in de wijk geen ruimte, deze belofte kan 
dientengevolge niet worden ingelost. De BVOW ziet dit in. De gemeente is echter bereid zich in te spannen 
het aantal plaatsen tenminste gelijk te houden en in bij herstructurering e.d. van de wijk te bezien of extra 
plaatsen kunnen worden gerealiseerd. 
 
Punt 3.2. Uitgangspunt van de BVOW is het maatschappelijk maximaal aanvaardbare tarief (zoals 
vastgelegd in de gezamenlijk door BVOW en gemeente gehouden enquête van 2005), jaarlijks verhoogd 
met maximaal de inflatiecorrectie. De gemeente hanteert als uitgangspunt dat de tarieven kostendekkend 
moeten zijn. Dit is namelijk door de raad bepaald (zie brief 7 maart 2007). 
 
Punt 3.3. In 2005 heeft de gemeente gezamenlijk met de BVOW een enquête gehouden (de vraagstelling is 
gezamenlijk vastgesteld, drukkosten waren voor de BVOW, verspreiding werd door de gemeente verzorgd). 
Deze samenwerking wordt wat betreft de BVOW en het college voortgezet. 
 
Punt 3.4. Het is de bedoeling van de gemeente om de BVOW in een zo vroeg mogelijk stadium bij de 
plannen te betrekken. Deze betrokkenheid zal blijken uit informatie-uitwisseling, onder andere tijdens de 
periodieke overleggen en de gebruikelijke wijze van inspraak. 
 
Punt 3.5. De BVOW heeft geen adviserende rol, maar wordt via inspraak en informatie-uitwisseling 
betrokken bij de plannen. 
 
 
4. Ten aanzien van de inspanningsverplichting van de BVOW. 
Het feit dat BVOW en gemeente door gezamenlijke samenwerking tot bepaalde resultaten proberen te 
komen, betekent niet dat de BVOW zich automatisch neerlegt bij door de gemeente genomen besluiten. Zij 
houdt zich daarom het recht voor via de gebruikelijke kanalen (inspraak, bezwaar, beroep, etc.) alsnog haar 
gelijk te krijgen. 

 


