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Bijgaand treft u ter informatie bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt tussen gemeente Delft en 

provincie Zuid-Holland. De bestuurlijke afspraken gaan over de ontwikkeling van Schieoevers.

Het bedrijventerrein Schieoevers Noord is in potentie een goede locatie om een deel van de 

verstedelijkingsopgave in de Zuidelijke Randstad te realiseren. Het gebied ligt centraal in Delft, 

tussen de treinstations Delft en Delft-Zuid en de historische binnenstad. Ook de TU Delft Campus 

en Technopolis grenzen aan Schieoevers. De gemeente Delft heeft plannen om van Schieoevers 

Noord een woon-werkgebied te maken, waarbij de werkgelegenheid niet daalt. Daarnaast bekijkt 

de gemeente de mogelijkheden om Schieoevers Zuid te intensiveren voor watergebonden 

bedrijven en bedrijven in hogere milieucategorie (HMC). 

In het gebied zijn diverse zaken die het provinciaal beleid raken. Het gaat hierbij om 

bedrijventerreinen in de hogere milieucategorieën, watergebonden bedrijvigheid en vervoer over 

water (waaronder bruggen, loswal, ligplaatsen voor beroepsscheepsvaart). Het gaat om een 

integrale ontwikkeling, het is dus van belang dat de verschillende onderdelen in samenhang 

worden bekeken en besluiten niet op zich staan. Het ene besluit kan een gevolg hebben voor een 

ander besluit. 
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Ten aanzien van deze onderwerpen hebben wij met Delft bestuurlijke afspraken gemaakt om 

helderheid te hebben over de onderlinge samenwerking en verwachtingen. In de bestuurlijke 

afspraken staan procesafspraken om te komen tot een goede beleidsafweging ten aanzien van 

Schieoevers.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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