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Geachte heer/mevrouw, Bijlage 
 

 

 
 
Roeivereniging Laga wil de roeifaciliteiten graag moderniseren. Met name 
de kleedkamers en de botenopslag zijn sterk verouderd en voldoen niet 
meer aan de huidige eisen om roeiactiviteiten te faciliteren. De afgelopen 
twee jaar zijn diverse onderzoeken gedaan en verschillende gesprekken 
gevoerd, zowel met Roeivereniging Laga als met omwonenden. Mede als 
gevolg daarvan heeft roeivereniging Laga haar plannen bijgesteld. 
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de laatste plannen van 
de roeivereniging beoordeeld en verwacht dat Laga aan alle eisen kan 
voldoen om af te wijken van het huidige bestemmingsplan. Voorwaarde is 
uiteraard dat Laga daartoe een zorgvuldige (verplichte) planologische 
procedure volgt.  
 
Het college heeft besloten een overeenkomst met Roeivereniging Laga te 
sluiten. In deze overeenkomst worden afspraken vastgelegd over de 
betaling van de onkosten van de gemeente die nodig zijn om de juiste 
planologische procedure te doorlopen. Laga heeft de gemeente verzocht 
om de ruimtelijke onderbouwing te schrijven die nodig is voor de te zijner tijd 
in te dienen omgevingsvergunning.   
Roeivereniging Laga gaat u informeren over hun plannen en over de 
planning van onder andere de omgevingsvergunning die zij aan gaan 
vragen. Zoals de wet dat voorschrijft is er uiteraard de mogelijkheid om te 
zijner tijd eventuele bezwaren kenbaar te maken bij de gemeente Delft.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laga (commissaris 
verbouwing: verbouwing@laga.nl) of met de gemeente Delft, Wilke Ruiter, 
via bovenstaand E-mail adres. 
 
Hoogachtend en met vriendelijke groet, 
 
 
 
Henk Twisk 
Hoofd Programma’s & Projecten 
 


