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Hooggeacht college,
Het bestuur van de historische vereniging Delfia Batavorum stuurt u hierbij het advies toe
dat de Commissie Behoud Stadsschoon van de vereniging aan het bestuur heeft uitgebracht
over de ruimtelijke toekomstvisie voor het Prinsenhof en het Agathaplein. CBS stelt daarin
kritische vragen die moeten worden beantwoord voordat de toekomstvisie verder wordt
uitgewerkt. Tegelijkertijd vraagt ze zich af of het nog wel zin heeft om een mening te geven.
Ze heeft ernstige kritiek op het ondoorzichtige inspraakproces.
Het bestuur onderstreept het belang van de kritische vragen die CBS stelt. Het verzoekt u
dringend erop toe te zien dat de toekomstvisie niet verder wordt uitgewerkt voordat deze
vragen zijn beantwoord.
Ook deelt het bestuur de kritiek van CBS op het inspraakproces. De gemeente heeft op haar
website aangekondigd, dat ze graag het gesprek aangaat met alle Delftenaren die mee willen
denken over de ruimtelijke ontwikkelingsvisie, volgens de principes van de Delftse
participatieaanpak Delfts Doen. Maar in plaats daarvan heeft ze de stad een “communicatieen participatietraject” aangeboden over een tot in detail uitgewerkte omgevingsvisie, dat
voornamelijk blijkt te bestaan uit een inloopavond en een digitale enquête over het
Agathaplein en de Prinsentuin. De demonstraties op het Agathaplein tonen duidelijk aan dat
veel Delftenaren onder participatie iets anders verstaan.
Voor alle duidelijkheid: we zijn niet tegen aanpassingen als zodanig. Niets doen is geen optie.
Maatregelen zijn nodig om het Prinsenhof in stand te houden en aan de eisen van de tijd te
laten beantwoorden. Maar bij het formuleren van die eisen en maatregelen moeten alle
belangen zorgvuldig worden meegewogen: economische belangen (toerisme,
bezoekerscijfers van het museum), de presentatie van de collectie Delft (waar het gebouw
ook toe behoort) en de monumentale waarden, de erfgoedwaarden en de belevingswaarden
van het hele Prinsenhofcomplex.
Wij denken dat Delfts Doen bij het maken van die afweging een geschikte aanpak kan zijn,
een aanpak die Delftenaren handvatten kan bieden om vanuit een gedeelde visie op de
betekenis van het Prinsenhof voor de stad een balans te zoeken tussen de belangen die met
het gebruik en de instandhouding gemoeid zijn. Wij willen onze volle medewerking verlenen

bij het organiseren van dit participatieproces, met als uitgangspunt de stelling van CBS: als je
participatie wil, begin dan bij het probleem en niet bij de oplossing.
Delfia Batavorum verzoekt u dringend de ingebrachte bezwaren te honoreren en over de
herinrichting geen onomkeerbare besluiten te nemen voordat deze dialoog met de stad is
gevoerd.
Delft, 20 augustus 2018
Namens het bestuur,
Theo Thomassen, voorzitter

Willy Claassen-Dales, secretaris

Bijl.: advies Commissie Behoud Stadsschoon 15-08-2018

