
w 
Gemeente Delft 

Retouradres :Wijk en Stadszaken, Postbus 78,2800 ME Delfl 

Aan de leden van de raad 

Datum 
8-6-201 1 
Ons kenmerk 
1156021 
Uw brief van 

Bijlage 
5 

Onderwerp 
Masterplan Bereikbaarheidsregie 

Geachte leden van de raad, 

Wijk- en Stadszaken 

Martlnus NlJhoffiaan 2 
2624 ES Delft 
Bankrekening BNG 28.50.01.787, 
t.n.v. gemeente DelR 

Behandeld door 

D.J. Hulsman 
Telefoon O6 1500 3261 
dhuisman@delff.nl 

Centrale nummers: 
Telefoor: 1401 5 
Internet www.delft.nl 

De werkzaamheden aan de spoorzone en tramlijn 19 zijn voor Delft groot en 
ingrijpend. Door deze werkzaamheden staat de bereikbaarheid van Delft 
onder druk. Er is extra inzet nodig om te voorkomen dat de stad de 
komende jaren onbereikbaar wordt of als zodanig wordt ervaren. Wij willen 
regie over de bereikbaarheid daadwerkelijk gaan voeren, de overlast waar 
mogelijk voorkomen en de niet te vermijden overlast zo veel als mogelijk 
verzachten. Bereikbaarheidsregie geeft daar invulling aan. 

Hierbij bieden wij u ter kennisname het Masterplan Bereikbaarheidsregie 
aan met de daarbijbehorende bijlagen: 

l) De planningsregels wegwerkzaamheden. 
2) De meerjarenanalyse en planning wegwerkzaamheden 201 1-2014. 
3) Richtlijnen voor BLVC'-plannen. 
4) Het strategische communicatieplan bereikbaarheidsregie. 
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Leeswijzer en besluitvorming 
Het Masterplan bereikbaarheidsregie bestaat uit deze hoofdlijnennotitie en 
een aantal bijlagen. In deze notitie staat de hoofdlijn van de aanpak van 
bereikbaarheidsregie in Delft. De bijlagen zijn uitwerkingen van het 
regiestelsel dat in deze notitie wordt beschreven (paragraaf 5.2). Het gaat 
om: 

1) de planningsregels wegwerkzaamheden versie april 201 1. 
2) De meerjarenanaiyse en planning wegwerkzaamheden 201 1-201 4 

versie 2 mei 201 1. 
3) Richtlijnen voor  plann plannen versie 10 mei 201 1. 
4) Het strategische communicatieplan bereikbaarheidsregie versie 13 

mei 201 1. 

Het College en de Raad worden gevraagd om in te stemmen met: 

Product [ College Raad 
Hoofdlijnennotitie instemming Instemming 
De planningsregels / instemming instemming 
wegwerkzaam heden. 
De richtinggevende uitspraken instemming ter kennisname* 
van de meerjarenanalyse en 
planning wegwerkzaamheden 
201 1 -201 4 (pag 9 tlm 1 1 ) 
De richtlijnen voor BLVC- instemming Instemming 

Strategisch communicatieplan 1 ter kennisnamee* ter kennisname** 1 
* de richtinggevende uitspraken geven uitvoering aan de planningsregels en 
zijn daarom een bevoegdheid van het college. - 

- 

**het strategisch communicatieplan is een praktische uitwerking van de 
hoofdlijnennotitie. 
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Naar aanleiding van de externe oriëntatie van de Raad zijn de volgende 
aanscherpingen doorgevoerd in dit Masterplan: 

- betrekken van omwonenden en weggebruikers bij de voorbereiding 
en uitvoering van de verkeersmaatregelen. Dit is nu expliciet 
opgenomen in de hoofdlijnennotitie en in de richtlijnen voor het 
BLVC-plan. Projectleiders zullen in het BLVC-plan moeten aangeven 
op welke wijze ze dit kunnen vormgeven in hun project. De 
Bereikbaarheidsregisseur keurt dit plan goed. 

- Brede samenstelling van het testteam. Dit is nu expliciet opgenomen 
in de hoofdlijnennotitie (paragraaf 5.2). - Vastleggen Delftse kwaliteitsstandaarden en vastleggen van 
opgedane ervaring. In de hoofdlijnennotitie wordt hier expliciet op 
ingegaan. (zie o,a. paragraaf 7). - Benadrukken dat het gaat om bereikbaarheid voor alle modaliteiten. 
In deze hoofdlijnennotitie (maar ook in de planningsregels) wordt 
hier nadrukkelijk op gewezen. 



Het regiestelsel in één oogopslag. 
In het onderstaande schema staat het regiestelsel kort uitgelegd. 

I 
- -  

Ambitie: beoordeling bereikbaarheid tenminste een voldoende in 2014 I 
- plannen uitvoeren 

voorwaarden in 
vergunninp besluit 

of beslek 

Handboek Zr. 12 
werhen ml in Delfi 

aan Be weg' 

Monitoring via Orr iquete, 

I Evaluatie en verbetering o.a. handboek Z o  werken wij in Delit aan de weg' I 
Hoe loopt een werk door het regiestelsel? 

1. Een voorgenomen werk wordt opgenomen in de meerjarenanalyse en -planning wegwerkzaamheden 

2. De bereikbaarheldsregisseur checkt of de planning van het werk past binnen de planningsregels 
wewerkzaamheden. Zo nee. dan wordt het werk uitaesteld. Als dat niet kan worden aanvullende 
voÖrwaarden gesteld. Het college stelt hierover richtSggevende uitspraken vast. 

3. Voor elk werk op een hoofdnet wordt tijdens de voorbereiding een BLVC-plan opgesteld. Hierin staat 
welke maatregelen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie 
worden genomen. In dit plan staat ook hoe bewoners en weggebruikers betrokken worden bij de 
voorbereiding van de werkzaamheden. 

4. De bereikbaarheidsregisseur k e ~ r l  het BLVC-plan goed waarna het plan wordt vastgelegd in 
vergunningen, (verkeers)besluiten enlof bestekken. 

5. Over het werk wordt gecommuniceerd via de algemene bereikbaarheidscommunlcatie (website, 
stadskrant, sociale media, TV West, etc.). 

6. Daarnaast vindt per werk specifieke communicatie plaats met de omgeving (bewonersbrieven, 
informatieavonden etc.). 

7. Communicatiekanalen van partners (andere overheden, bedrijven, city marketing) worden ook ingezet 
om de weggebruiker te bereiken. 

8. Een senior i~specteur bereikbaarheid houdt, samen met TOR-medewerkers en directievoerders in de 
gaten of de gemaakte atspraken in het BLVC-plan ook worden nagekomen. 

9. Een testteam van gewone weggebwikers test de genomen verkeersmaatregelen op duidelijkheid, en 
veiligheid. Zonodig vinden aanpassingen plaats. 

10. Ongewenst gedrag van weggebruikers wordt tegengegaan door gerichte acties. 

11. Klachten die binnenkomen via het KCC over wegwerkzaamheden worden geregistreerd en 
beanhvoord. Zonodig vinden aanpassingen plaats. 

12. Best practices worden vastgelegd in het handboek 'zo werken wij in Delft aan de weg'. 



1. Aanleiding 
De werkzaamheden aan de spoorzone en lijn 19 zijn voor Delft groot en 
ingrijpend. Door deze werkzaamheden staat de bereikbaarheid van Delft 
onder druk. Ook elders in de stad staan wegwerkzaamheden op het 
programma die vaak niet kunnen wachten tot de werkzaamheden aan de 
spoorzone en lijn 19 zijn afgerond. Dit creëert een situatie die uniek is voor 
Delft. 

Er is extra inzet nodig om te voorkomen dat de stad de komende jaren 
onbereikbaar wordt of als zodanig wordt ervaren. Delft wil de regie over de 
bereikbaarheid daadwerkelijk gaan voeren, de overlast waar mogelijk 
voorkomen en de niet te vermijden overlast zo veel als mogelijk verzachten. 
De bereikbaarheidsregisseur die vorig jaar is aangetrokken heeft de 
opdracht om de bereikbaarheidsregie in Delft te versterken. 

2. Wat is de focus van bereikbaarheidsregie in Delft? 
Bereikbaarheidsregie richt zich op het behoud van de kwaliteit van de 
bereikbaarheid in samenhang met de kwaliteit van de veiligheid en 
leefbaarheid tijdens wegwerkzaamheden in heel Delft. 

De vraag is wat onder bereikbaarheid wordt verstaan. Een veelgebruikte 
definitie van bereikbaarheid is dat de bereikbaarheid van een locatie wordt 
bepaald door de hoeveelheid moeite, geld of tijd die het kost om die locatie 
te kunnen bereiken. Deels kan de bereikbaarheid in harde cijfers worden 
uitgedrukt: de feitelijke bereikbaarheid. Deels wordt de bereikbaarheid van 
een locatie bepaald door meningen van mensen: de subjectieve 
bereikbaarheid. Hier spelen andere aspecten een rol dan enkel de feitelijke 
bereikbaarheid zoals bekendheid met de locatie of het vervoermiddel, 
ideeën over de Iocatie of het vervoermiddel, de mate van acceptatie van 
vertragingen etc. Wat de één bereikbaar vindt hoeft de ander nog niet 
bereikbaar te vinden. 

Het gaat er om Delft bereikbaar, veilig en leefbaar te houden tijdens de 
wegwerkzaamheden voor alle modaliteiten. Het is belangrijk om hierbij niet 
alleen te werken aan het zoveel mogelijk op peil houden van de feitelijke 
bereikbaarheid maar ook te investeren in de verbetering van de ervaren, 
subjectieve bereikbaarheid. Bij wegwerkzaamheden staat de feitelijke 
bereikbaarheid altijd in meer of mindere mate onder druk. Compensatie kan 
worden gevonden in het beperken van de ervaren overlast. Zo blijkt uit 
onderzoek uitgevoerd in Den Haag dat het begrip voor wegwerkzaamheden 
sterk toeneemt indien mensen de noodzaak van werkzaamheden inzien. 

3. Wat willen we met bereikbaarheidsregie bereiken? 

In het bestuursakkoord 201 1-2014 is als ambitie geformuleerd dat het 
oordeel van de Delftenaar over de bereikbaarheid in Delft in 2014 in 



ieder geval een voldoende is. In 2012 dient het oordeel van de 
Delftenaar over de bereikbaarheid in ieder geval 0,5 punt hoger te zijn 
dan in 2010. 

Het ideaalbeeld van bereikbaarheidsregie is: 

Wegwerkzaamheden zijn slim op elkaar afgestemd waardoor Delft 
bereikbaar blijft. 
Op straat zijn de verkeersmaatregelen en de omleidingroutes van 
goede kwaliteit. 
Er wordt tijdig, adequaat en positief gecommuniceerd over de 
bereikbaarheid van Delft en de noodzaak van wegwerkzaamheden. 
Hierbij trekken overheden, burgers en bedrijven samen op. 
Er wordt snel en duidelijk gereageerd op wensen, klachten en 
ideeën om de bereikbaarheid van Delft te verbeteren. 

Ervaring vanuit andere gemeenten leert dat dit ideaalbeeld zelden gehaald 
wordt. Het gaat er om dit ideaalbeeld steeds zo dicht als mogelijk te 
naderen gegeven de beschikbare ruimte en de beschikbare middelen. 

De voorgestelde visie op de aanpak van bereikbaarheidsregie van Delft is 
samen te vatten in één zin: 

'Samen houden wij Delft bereikbaar voor u' 

U = weggebruiker centraal 
W ij = iedereen die kan bijdragen aan bereikbaarheid 
Samen = afstemming/samenwerking tussen de activiteiten van 'Wij' 

De weggebruiker centraal betekent dat het niet alleen gaat om de feitelijke 
bereikbaarheid maar ook om het verbeteren van de door de weggebruiker 
ervaren 'subjectieve' bereikbaarheid. 
'Wij samen' betekent dat het behoud van de (subjectieve) bereikbaarheid 
niet goed lukt zonder samenwerking tussen overheden, burgers, bedrijven 
en weggebruikers. De overheid speelt een belangrijke rol maar kan het niet 
alleen. Zo kunnen de inwoners en ondernemers van Delft bijdragen door 
hun bezoekers, vrienden en kennissen te informeren over de 
werkzaamheden en kunnen weggebruikers bijdragen door een aangepast 
verkeersgedrag en door de borden netjes te laten staan. 

4. Waar staan we nu? 

In de Omnibus-enquete is aan Delftenaren gevraagd een oordeel te 
geven over de bereikbaarheid in Delft. Gemiddeld scoort de 
bereikbaarheid in Delft een 6,3. De bereikbaarheid per fiets, 
voetganger en OV worden hoger gewaardeerd dan die van de auto. De 
bereikbaarheid per auto scoort naar het oordeel van de Delftenaren 
een onvoldoende. Uit de parallel gehouden DIP-enquete komt een 
soortgelijk beeld naar voren. 



Tabel 1. Cijfers waardering bereikbaarheid in Delft 

Gemiddeld 
cijfer 

bron: 0&S DeR, Omnibuc 2010 

% weet 
niet 

Algemene bereikbaarheid in Delfi 
Bereikbaarheid binnen Delft met de auto 
Bereikbaarheid binnen Delft met de fiets 
Bereikbaarheid binnen Delft als voetganger 

Uit de beantwoording van de open vragen van de DIP-enquete blijkt dat de 
negatieve beoordeling van de bereikbaarheid door automobilisten niet 
alleen wordt beïnvloed door de wegwerkzaamheden maar ook door 
bijvoorbeeld de autoluwe binnenstad. Dit laatste is een consequentie van 
het gevoerde beleid. Bereikbaarheidsregie richt zich er op om de negatieve 
waardering van de wegwerkzaamheden te verminderen. Bij succes levert dit 
een positieve bijdrage aan de waardering van de bereikbaarheid door onder 
andere automobilisten. 

. 

De algemene waardering van de bereikbaarheid is een voldoende. Voor de 
komende jaren is de uitdaging om deze score vast te houden. Dit ondanks 
de ingrijpende werkzaamheden die plaats gaan vinden. 

6 3  
4,7 
7,3 
7,5 

Zowel de gemeente als haar partners werken al aan de verbetering van 
de (subjectieve) bereikbaarheid van Delft. Bereikbaarheidsregie in 
Delft begint dus niet bij nul maar kan voortbouwen op goede 
voorbeelden. 

2 
9 
5 

Bereikbaarheid binnen Delft met het openbaar vervoer , 6,5 

Een greep uit het positieve nieuws van het afgelopen jaar: 

19 1 

De oplevering van o.a. de Koepoortgarage en het Delflandplein. 
De actie voordelig parkeren in de Koepoortgarage (initiatief 
bedrijfsleven en initiatief Parking Delft). 
De aanpak van het groot onderhoud Schieweg: een voorbeeld van 
communicatie met de omgeving van een project. 
De delftsblauwe pendelbus (initiatief bedrijfsleven). 
De inzet bereikbaarheidscoördinator werpt vruchten af. 
Er is regionale samenwerking via Bereik! De Provincie Zuid-Holtand 
betrekt Delft steeds vroeger bij haar voorgenomen werkzaamheden. 
De gemeentelijke sturingsmogelijkheden bij de Spoorzone worden 
ingezet. De samenwerking met Prorail wordt steeds intensiever. 
Prorail overlegt samen met de bouwer en de gemeente intensief met 
het MKB en de bewoners over de werkzaamheden van de 
Spoorzone. 



5. Wat gaan we doen? 

5.1. Aanpak op hoofdlijnen 

De aanpak van de bereikbaarheidsregie start vanuit een visie op de 
aanpak en het ideaalbeeld. Van daaruit richt bereikbaarheidsregie zich 
op de volgende verbeteringen: 

Denkend vanuit de weggebruiker (van buiten naar binnen): 
Slimmer (samenhangend) plannen. 
Slimmer bouwen en managen. 
Slimmer (samenhangend) communiceren. 
Goed uitvoeren (beter naleven afspraken en testen 
maatregelen} 

Door: 
Versterking van de regle op de bereikbaarheid door de 
gemeente Delft. 
Samenwerking met partners (bedrijfsleven, andere 
wegbeheerders). 
Samenwerking met de weggebruikers. 

De volgende subparagrafen gaan in op deze verbetermogelijkheden. Eerst 
wordt het regiestelsel beschreven en daarna de wijze waarop de 
samenwerking met partners en weggebruikers vorm krijgt. 

5.2. Versterking van het regiestelsel 

De versterking van het regiestelsel gebeurt door de introductie van 
een aantal nieuwe producten en diensten die hieronder per speerpunt 
worden geïntroduceerd. 

Slim plannen: 
meerjarenanalyse en -planning wegwerkzaamheden 
planningsregels wegwerkzaamheden 

Vanaf nu zullen jaarlijks de planningen van alle voorgenomen 
wegwerkzaamheden worden gebundeld in een meerjarenanalyse en - 
planning wegwerkzaamheden. De eerste meerjarenanalyse is gelijktijdig 
met dit Masterplan beschikbaar samen met de planningsregels 
wegwerkzaamheden (zie bijlage 1 en 2). De planningsregels bepalen 
hoeveel wegwerkzaamheden tegelijkertijd op de hoofdnetten mogen worden 
uitgevoerd. De meerjarenanalyse en -planning biedt inzicht in de geplande 
wegwerkzaamheden en geeft aan welke combinaties van geplande 
wegwerkzaamheden niet voldoen aan de planningsregels. Hierover worden 
richtinggevende uitspraken gedaan die door het College worden 
vastgesteld. Dit kan betekenen dat wegwerkzaamheden worden uitgesteld 
of dat er extra randvoorwaarden aan de wegwerkzaamheden worden 
meegegeven om de gevolgen van gelijktijdige uitvoering te verzachten. 



De eerste meerjarenanalyse heeft geleid tot uitstel van twee projecten 
(Koepoortbrug en Abwoudsebrug), een besluit voor de gecoördineerde 
(BLVC-) aanpak van een aantal projecten (TU noordltramlijn 19) en tot een 
intensieve aanpak en - begeleiding van de BLVC-plannen voor onder 
andere de werkzaamheden aan de Bonairestraat en de Buitenhofdreef. 

Slim bouwen en managen: 
BLVC-plannen 
Koppeling BLVC-plannen aan vergunningen en bestekken 
Vastleggen van de gewenste kwaliteit i n  het handboek 'Zo 
werken wij in Delft aan de weg' 

Bij de voorbereiding van wegwerkzaamheden op de hoofdnetten zal 
versterkt aandacht worden gevraagd voor de aspecten bereikbaarheid, 
leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Om te komen tot heldere 
afspraken over deze aspecten wordt het BLVC-plan geïntroduceerd. In het 
BLVC-plan staat welke maatregelen zullen worden getroffen op het gebied 
van bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Het plan 
wordt goedgekeurd door de bereikbaarheidsregisseur. 

Er zijn richtlijnen voor de inhoud van BLVC-plannen opgesteld (zie bijlage 
3).ln 201 0 is geëxperimenteerd met het BLVC-plan. In 201 1 zijn de eerste 
(globale) BLVC-plannen opgesteld en goedgekeurd. De eerste ervaring met 
BLVC-plannen is dat met name de communicatie eerder in beeld komt dan 
voorheen en dat de afwegingen expliciet worden gemaakt tussen 
bijvoorbeeld uitstel met risico's of nu aanpakken en kort maar hevig werken 
versus bereikbaarheid en leefbaarheid. 

Het BLVC-plan wordt gekoppeld aan zowel bestekken (privaatrechtelijk) als 
aan vergunningen (publiekrechtelijk). Zo wordt de voorgenomen aanpak uit 
het BLVC-plan geborgd in contracten en vergunningen. 

Met het IB, Stadsbeheer en Prorail zijn afspraken gemaakt over de 
inpassing van het BLVC-plan in de besluitvormingsprocedures voor 
wegwerkzaamheden. De gemeente zal haar BLVC-plannen borgen in de 
bestekken. De juridische borging van de afspraken met Prorail gebeurt via 
verkeersbesluiten. Met de provincie en Haaglanden zullen afspraken 
worden vastgelegd in overeenkomsten (tramlijn 19). Om de koppeling aan 
de kabels en leidingen-vergunningen te vergemakkelijken zal de bestaande 
kabels en leidingen-vergunning worden aangepast. 

Om de kwaliteit van de verkeersrnaatregelen en ornleidingsroutes te 
verbeteren wordt een handboek ' Zo werken wij in Delft aan de weg' 
opgesteld. De eerste versie zal voor de zomer opgeleverd worden. Dit 
document behandelt onder andere de standaarden voor 
verkeersmaatregelen zodat wegwerkzaamheden herkenbaar worden, de 
omleidingsstrategie en -bebording, de wijze waarop met diverse 
doelgroepen wordt omgegaan (o.a. scootmobielen), de kwaliteit van de 
verkeersmaatregelen etc. etc. Het handboek is een levend document en 
wordt regelmatig geactualiseerd op basis van praktijkervaringen. 



Slim communiceren: 
Versterking algemene bereikbaarheldscommunicatie 
Versterking afstemming tussen algemene 
bereikbaarheidscommunicatie en projectcommunicatie 
Versterking van de afstemming van de communicatie met 
partners 

De versterking van de bereikbaarheidscommunicatie gaat via drie lijnen. De 
eerste lijn is het versterken van de algemene bereikbaarheids- 
communicatie. Dit gebeurt door onder andere de website 
www.bereikbaardelft.nl te verbeteren, extra persberichten, RSS-feeds, de 
inzet van sociale media zoals Twitter, etc. 

De tweede lijn is het versterken en stroomlijnen van de relatie tussen de 
communicatie per project en de algemene bereikbaarheidscornmunicatie. 
Afspraken daarover worden gemaakt in het BLVC-plan. Ook wordt een 
toolkit projectcommunicatie ontwikkeld. 

De derde lijn is de afstemming van de communicatie met de 
samenwerkingspartners waaronder Prorail, andere overheden en het 
bedrijfsleven. Op deze manier worden alle kanalen aangewend om de 
weggebruiker goed en tijdig te informeren. 

In het strategische communicatieplan Bereikbaar Delft (ter kennisname 
meegezonden met dit Masterplan zie bijlage 4) wordt de hoofdlijn van de 
bereikbaarheidscommunicatie vertaald in acties. 

Voor de eerste lijn is inmiddels een stevige basis gelegd. De tweede en 
derde lijn zijn volop in ontwikkeling. Zo worden afspraken gemaakt over de 
bereikbaarheidscommunicatie tussen Prorail, Tramlijn 19 en de algemene 
bereikbaarheidscornmunicatie. Een andere 'kans' die zich binnenkort 
voordoet is de afstemming tussen de bereikbaarheidscommunicatie van de 
gemeente Delft en de werkzaamheden van de provincie Zuid-Holland aan 
het Kruithuisplein. 

Goed uitvoeren: 
betere naleving van gemaakte afspraken: versterking 
directievoering en een senior inspecteur Bereikbaarheid 
Adequaat reageren op klachten en suggesties: afspraken met 
KKC over het registreren en opvolgen van klachten 
Introductie testteam bestaande uit een doorsnee van de Delftse 
bevolking die tijdelijke verkeerssituaties test op 
gebruiksvriendelijkheid voor de 'gewone' weggebruiker. 
Maatregelen gericht op het gedrag van weggebruikers. 
Kwaliteitsborging. 

Om te bevorderen dat de afspraken gemaakt in bestekken en vergunningen 
ook worden nageleefd is een senior inspecteur bereikbaarheid aangesteld. 
Hij ziet toe op de naleving van de gemaakte afspraken samen met TOR- 
medewerkers en di rectievoerders van wegwerkzaam heden. De inspecteur 
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treedt zonodig handhavend op. In de praktijk blijkt dat het vaak het beste en 
snelste werkt om aannemers en directievoerders aan te spreken op 
gevaarlijke of onhandige situaties en ter plaatse de problemen op te lossen. 
Het zit hem vaak in kleine dingen: het verplaatsen van voertuigen die het 
zicht belemmeren, het verschuiven van een hek dat in de weg staat, het 
juist plaatsen van een bord, het opruimen van rotzooi etc. 

Om adequaat te reageren op klachten en suggesties van weggebruikers zijn 
afspraken gemaakt met het KCC over de registratie en opvolging van 
binnenkomende meldingen die gaan over wegwerkzaamheden. Om het 
makkelijker te maken om zaken te melden is op de website van 
www.bereikbaardelft.nl een rubriek 'stel uw vraag' toegevoegd. Iedereen 
kan hier zijn vragen, opmerkingen en suggesties over wegwerkzaamheden 
kwijt. Projectleiders van wegwerkzaamheden beantwoorden de gestelde 
vragen. De bereikbaarheidsregisseur bevordert de klantgerichtheid van de 
beantwoording door hierover afspraken te maken met de projectleiders. 

Daarnaast is er een testteam geformeerd bestaande uit een doorsnee van 
de Delftse bevolking. Hiervoor zullen ook taxichauffeurs, touringcars en 
vrachtwagenchauffeurs worden uitgenodigd. Het testteam test tijdelijke 
verkeerssituaties op gebruiksvriendelijkheid voor de 'gewone' weggebruiker. 
Het testteam komt regelmatig bij elkaar het liefst zo snel mogelijk na de start 
van een werk. De resultaten van de test worden ter plekke besproken met 
de projectleider of directievoerder. Deze reageert direct op de suggesties en 
geeft aan wat er mee zal gebeuren. Het testteam is al een aantal keren bij 
elkaar geweest. Het zal niet bij één testteam blijven. Per wijk zullen, bij 
voldoende belangstelling, wijktestteams worden opgericht. 

Veel klachten over wegwerkzaamheden gaan over het gedrag van 
medeweggebruikers. Het gaat dan bijvoorbeeld om het negeren van de 
(tijdelijke) verkeersregels, illegaal parkeren, gevaarlijk gedrag of gebrek aan 
hoffelijkheid. Ook hier geldt dat wat voor de een heel normaal is voor de 
ander grof en gevaarlijk kan zijn. Om hier wat aan te doen zal geïnvesteerd 
worden in: 

Communicatie-activiteiten om delftenaren en bezoekers bewust te 
maken van de impact van hun gedrag op anderen. Vanaf de zomer 
van 201 l zullen de eerste activiteiten plaatsvinden. 
Waar nodig en mogelijk gerichte handhaving. Hierover worden 
afspraken gemaakt met de politie en TOR-medewerkers. 
Het goede voorbeeld: medewerkers van de gemeente Delft zullen 
extra alert worden gemaakt op het naleven van de regels en 
hoffelijkheid door gerichte activiteiten en overleg. Vanaf de zomer 
201 1 zullen de eerste activiteiten plaatsvinden. 

De kwaliteitsborging gebeurt door het handboek 'zo werken wij in Delft aan 
de weg' regelmatig te actualiseren op basis van de lessen geleerd tijdens 
de uitvoering van wegwerkzaamheden. Deze ervaringen worden zo weer 
benut om betere BLVC-plannen te maken en betere voorwaarden te stellen 
in bestekken. 



5.3. Samenwerking 
Om Delft bereikbaar te houden tijdens wegwerkzaamheden is 
samenwerking nodig met andere wegbeheerders, Prorail, OBS, nood- en 
hulpdiensten, OV-bedrijven, bewoners en bedrijven. Het gaat dan om 
samenwerking op het gebied van het beter op elkaar afstemmen van 
werkzaamheden, het beter vormgeven en uitvoeren van 
wegwerkzaamheden en de communicatie over de wegwerkzaamheden. 

De samenwerking met andere wegbeheerders gebeurt via BEREIK. 
BEREIK kent de thematafel wegbeheer waarin alle wegwerkzaamheden op 
elkaar worden afgestemd. Daarnaast wordt er per project overleg gevoerd 
met andere wegbeheerders. Voor de bereikbaarheid van Delft zijn vooral 
werkzaamheden op de rijkswegen en de Kruithuisweg van groot belang. 
Zowel Rijkswaterstaat als de Provincie Zuid-Holland betrekken andere 
wegbeheerders steeds vroeger bij de planning en opzet van 
wegwerkzaamheden. Dit is een goede ontwikkeling. Naast de afstemming 
van wegwerkzaamheden zal ook de samenwerking op het gebied van 
communicatie worden versterkt. 

De samenwerking met Prorail en OBS wordt steeds intensiever. Strategisch 
overleg over de fasering en inrichting van grootschalige ingrepen (zoals de 
versmalling van de PIT) vindt plaats in bereikbaarheidsateliers. Wekelijks 
vindt een TIOR-overleg plaats waarin de huidige situatie wordt besproken 
en ook de kleinere wegwerkzaamheden. Hierin worden ook de ervaringen 
van de inspecteur bereikbaarheid en meldingen van weggebruikers en 
bewoners besproken. Daarnaast overlegt de bereikbaarheidsregisseur 
regelmatig met de voorzitter van het TIOR over komende werkzaamheden, 
op te stellen BLVC-plannen, afstemming met werkzaamheden in de 
omgeving (met name tramlijn 1 g), verbeteringen in de aanpak op basis van 
de opgedane praktijkervaring en afstemming en verbetering van de 
communicatie. 

Nood- en hulpdiensten en OV-bedrijven worden per project intensief 
betrokken bij de voorbereiding van de maatregelen. De wijze waarop met 
nood- en hulpdiensten en het het OV wordt omgegaan wordt vastgelegd in 
het BLVC-plan. 

De samenwerking met bewoners vindt primair per project plaats. De wijze 
waarop dit gebeurt wordt vastgelegd in het BLVC-plan. Het gaat daarbij niet 
alleen om het tijdig informeren van bewoners maar ook om het betrekken 
van bewoners en weggebruikers bij de voorbereiding en uitvoering van 
verkeersmaatregelen. Er zal daarbij altijd een spanning zijn tussen de 
projectbelangen zoals beheersing van tijd en geld en de wensen en 
behoeften van bewoners en weggebruikers. Het omgaan met deze 
spanning en het ontwikkelen van een Delftse werkwijze is iets wat de 
komende jaren werkendeweg geleerd zal worden. 

De samenwerking met het bedrijfsleven vindt zowel per project plaats als 
centraal. Per project wordt het (georganiseerde) bedrijfsleven betrokken dat 
direct beïnvloed wordt door het werk. Met de Koepelorganisaties wordt o.a. 
de meerjarenplanning en -analyse besproken. De gemeente wil met 



partijen als Delft City Marketing en andere bedrijven samenwerken op het 
gebied van communicatie met bezoekers van de stad. Een voorbeeld 
daarvan is de distributie van de Z-card bereikbaarheid. Deze is bij veel 
bedrijven in Delft afgeleverd zodat zij de Z-card kunnen aanbieden aan hun 
bezoekers. 

De samenwerking met de weggebruikers is lastig omdat zij slechts 
gedeeltelijk georganiseerd zijn. Het testteam bereikbaarheid is een 
belangrijk instrument om de mening van de weggebruiker over genomen 
verkeersmaatregelen te kunnen horen. Daarnaast zal worden gestimuleerd 
dat weggebruikers (0n)wenselijke situaties gaan melden (o.a. via de 
website). Door middel van twitter worden weggebruikers direct op de hoogte 
gebracht van startende werkzaamheden maar ook van calamiteiten op de 
weg. Daarnaast zullen weggebruikers betrokken worden bij de 
voorbereiding van verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden op de 
hoofdnetien. De belangenverenigingen zoals de fietsersbond spelen hierbij 
een rol maar ook 'gewone' weggebruikers zullen worden benaderd. Hoe dat 
het beste vorm kan krijgen is iets dat de komende jaren zal worden 
ontwikkeld. 

6. Hoe meten we de voortgang? 

Om te bepalen of de versterking van de bereikbaarheidsregie bijdraagt 
aan een betere beoordeling van de bereikbaarheid zal langs drie lijnen 
monitoring plaatsvinden: 

De beoordeling van de bereikbaarheid door Delftenaren wordt 
tweejaarlijks gemeten in de Omnibusenquete. 
Om meer zicht te krijgen op de motivering van deze beoordeling 
zal jaarlijks in het najaar een DIP-enquete worden gehouden 
waarin ook open vragen zijn opgenomen. Op die manier wordt 
nagegaan waarom Inwoners van Delft tot hun behoordeling zijn 
gekomen. 
De beoordeling van de bereikbaarheid van Delft door bezoekers 
wordt jaarlijks gemonitord door middel van een NBTC-Nipo- 
enquete. 

Naast de monitoring van de beoordeling van de bereikbaarheid door 
bewoners en bezoekers van Delft zullen ook enkele kwantitat leve 
gegevens worden bijgehouden. 

Daarbij kan gedacht worden aan de mate van hinder uitgedrukt in het aantal 
wegwerkzaamheden, de reissnelheid etc. Hiervoor zal nog een voorstel 
worden ontwikkeld. 

De eerste monitoringsgegevens over 201 0 (Omnibus-enquete en DIP) zijn 
gepresenteerd in paragraaf 2. 



7. Hoe zorgen we voor verbetering van de aanpak? 
De versterking van de regie op de bereikbaarheid en de versterking van de 
samenwerking met de omgeving zoals hierboven beschreven is de start van 
de verbetering van de (beleving van de) bereikbaarheid van Delft tijdens 
wegwerkzaamheden. De ervaringen die de komende jaren in de praktijk 
worden opgedaan met bijvoorbeeld meerjarenplanningen, het testteam, de 
intensievere samenwerking met het bedrijfsleven zullen steeds leiden tot 
veranderingen en aanscherpingen maar ook tot beëindiging van middelen 
die niet voldoende effect hebben. Bereikbaarheidsregie is daarmee geen 
statische aanpak maar een proces van continue verbetering. Naast de 
praktijkervaringen vormen ook de jaarlijkse enquetes onder bewoners en 
bezoekers van Delft input voor wijzigingen. 

De verbeteringen worden enerzijds vastgelegd in het handboek 'zo werken 
wij in Delft aan de weg' en anderzijds in bijvoorbeeld de planningsregek 
wegwerkzaamheden, de BLVC-richtlijnen en richtlijnen voor de 
bereikbaarheidsinspecteur. 

8. Wat gaat het kosten? 

In de programmabegroting 201 1-2014 is voor de jaren 201 1 en 2012 
resp. € 425.000,- en £ 400.000,- gereserveerd voor 
bereikbaarheidsregie. 

Het beschikbare budget maakt een sobere en doelmatige versterking van 
de bereikbaarheidsregie mogelijk. Het zal worden aangewend voor: 

De inzet van mensen: 

Hiervoor is jaarlijks € 220.000,-- gereserveerd. Het gaat om de 
bereikbaarheidsregisseur (voor het opstellen, implementeren en verbeteren 
van het Masterplan Bereikbaarheidsregie), een planner (voor het opstellen 
en verbeteren van de Meerjarenanalyse en -planning), een 
communicatiemedewerker (voor het verzorgen van de algemene 
bereikbaarheidscommunicatie en de afstemming met de communicatie per 
project) en de inspecteur bereikbaarheid (voor het naleven van de 
gemaakte afspraken). Het betreft allemaal deeltijdfuncties (maximaal 2 
dagen per functie). 

Communicatiemiddelen voor de algemene 
bereikbaarheidscommunicatie 

Hiervoor is € 50.000,-- gereserveerd. Het gaat dan om bijvoorbeeld 
advertenties, communicatiecampagnes, TV-spots etc. Omdat het 
communicatiebudget beperkt is zal zoveel als mogelijk gebruik worden 
gemaakt van gratis of goedkope communicatiekanalen zoals de stadskrant 
en twitter. 



Kleinschalige maatregelen 
Hiervoor is de rest van het budget gereserveerd (gemiddeld f 140.000,-- 
per jaar). Hierbij moet gedacht worden aan (bijdragen aan) kleinschalige 
maatregelen die nuttig zijn voor de bereikbaarheid maar waar binnen de 
projectbudgetten geen rekening mee is gehouden. Gedacht kan worden aan 
bijvoorbeeld kleine wijzigingen aan de verkeerslichten, kleine ingrepen in 
omleidingsroutes voor auto's, fietsers en openbaar vervoer, verwijderen of 
juist toevoegen van extra bebording, de inzet van aanvullende tekstkarren, 
extra snoeien van bomen of bermen en aanvullend onderzoek naar 
bijvoorbeeld varianten die de bereikbaarheid of de leefbaarheid kunnen 
verbeteren. Dit budget kan ook worden aangewend voor kleinschalige 
'leuke' maatregelen zoals het opfleuren van een centrumroute, een 
straatspeeldag etc. 
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De planningsregels 

Toepassingsgebied 
De planningsregels zijn van toepassing op (willekeurige volgorde): 

a) Het Hoofdnet Auto onderverdeeld in noord zuid- en oost west-assen, 
gebiedstoegangen, de centrum ring (met centrumtoegangen) en 
centrumroutes(zie kaarten l en 2)' 

b) Het Hoofdnet OV (zie kaart 3) 
c) het Hoofdnet Fiets (zie kaart 4) 
d) de hoofdroutes van de nood- en hulpdiensten (zie kaart 5) 

Algemeen 
straten worden niet vaker dan eens in de 5 jaar opengebroken. 
Er vinden geen werkzaamheden plaats op omleidingsroutes van 
andere werkzaamheden. 

Hoofdnet Auto 
Er mag op maximaal één noordzuid-as en één oostwest-as sprake 
zijn van hinder. 
Per as mag er aan maximaal één traje& tegelijk gewerkt worden. 
Er mag per gebied op maximaal één gebiedstoegang sprake zijn van 
stremming of hinder. Op de gebiedstoegangen naar Tanthof Oost, 

l Deze indeling in categorieën is enkel relevant voor de planning van werken aan 
de weg en de bepaling van de ornleidingsroutes. Voor het overige geldt de indeling 
in categorieen zoals vastgelegd in het LWP. 

Binnen een traject kunnen meerdere wegwerkzaamheden tegelijk worden 
uitgevoerd zolang het door de weggebruiker maar ervaren wordt als 6th werk. 



Schieoevers Zuid, Technopolis en Voordijkshoorn mag maximaal 
sprake zijn van hinder omdat voor deze gebieden slechts één 
gebiedstoegang beschikbaar is. 

m De stremmingen mogen er niet toe leiden dat andere straten 
onbereikbaar worden. 

Centrum (inclusief centrumtoegangen) 
m Op de centrumring mag op maximaal een traject tussen twee 

centrumroutes sprake zijn van stremming of hinder. 
e Er mogen maximaal 2 centrumroutes tegelijk gestremd of gehinderd 

zijn. 
m Op de centrumring en op de centrumroutes wordt bij voorkeur niet 

gewerkt tijdens het toeristenseizoen (Pasen tlm september) en in de 
periode half november tot het einde van het jaar. 

m Vrachtverkeer kan de centrumring en het centrum altijd bereiken via 
twee centrurnroutes. 

Hoofdnet OV 
m Per openbaar vervoer-lijn is er sprake van maximaal één omleiding. 
e Per openbaar vervoer-lijn mogen er gelijktijdig maximaal twee 

trajecten met hinder zijn. 

Hoofdnet Fiets 
m Fietsers dienen altijd op een veilige en comfortabele manier langs de 

werkzaamheden heen te worden geleid tenzij dit uit 
veiligheidsoverwegingen niet kan. 

m Parallelle Hoofdnet Fiets-routes dienen vrij te zijn van 
verkeershinder. 
Omleidingsroutes zijn kort (maximaal factor 1 ,Z), veilig en 
comfortabel (minimaal tegels). 

Hoofdroutes nood- en hulpdiensten 
m Per gebied dient er minimaal één hoofdroute voor de nood- en 

hulpdiensten vrij te zijn van hinder en stremmingen. 
m De nood- en hulpdiensten dienen elk gebied minimaal via twee 

routes te kunnen bereiken. 

Spoorzone en lijn 19 
Wegwerkzaamheden die het gevolg zijn van de projecten spoorzone en lijn 
19 vinden doorgang ook als ze in strijd zijn met bovenstaande 
planningsregels. Hiervoor geldt dat extra aandacht nodig is om de gevo\gen 
van deze strijdigheden te verzachten. 

Toepassing van de planningsregels 
De planningsregels worden primair toegepast op de meerjarenanalyse en - 
planning wegwerkzaamheden Delft die vanaf nu jaarlijks wordt opgesteld. 
De planningsregels gelden ook voor wegwerkzaamheden op de hoofdnetten 
die niet zijn opgenomen in de meerjarenanalyse en -planning maar die in de 
loop van het jaar worden aangemeld. 



Uitzonderingen op de regels 
De planningsregels zijn simpel en eenvoudig van karakter. In de meeste 
gevallen zullen deze regels volstaan. In die gevallen waar de toepassing 
van de regels leidt tot onaanvaardbare neveneffecten kan hiervan 
beargumenteerd worden afgeweken. Dit vergt aanvullende besluitvorming 
van het college en aanvullende maatregelen om de gevolgen van de 
combinatie van wegwerkzaamheden te verzachten. Het college besluit hier 
jaarlijks over op basis van de meerjarenanalyse en -planning 
wegwerkzaamheden Delft door het vaststellen van richtinggevende 
uitspraken. Binnen het College heeft de Wethouder Verkeer en Vervoer het 
primaat. 

Bij calamiteiten vanwege technische noodzaak of vanwege 
verkeersveiligheid kan afgeweken worden van de planningsregels. 
Op het hoofdnet OV kan worden afgeweken van de planningsregels indien 
de openbaar vervoer-bedrijven daarmee instemmen. 

Op basis van de planningsregels en de door het college vastgestelde 
richtinggevende uitspraken bepaalt de bereikbaarheidsregisseur of 
wegwerkzaamheden al dan niet kunnen worden uitgevoerd in een bepaald 
tijdvak, welke relaties het werk heeft met andere wegwerkzaamheden en 
onder welke voorwaarden de wegwerkzaamheden mogen worden 
uitgevoerd. 



Aanleiding 
Delft bouwt voorhrarend aan haar toekomst. Er worden nu en in de nabije 
toekomst grote projecten uitgevoerd waarbij de werkzaamheden aan de 
spoorzone en aan lijn 19 de belangrijkste en meest aansprekende projecten 
zijn. Keerzijde van deze bouwactiviteiten is dat er op veel plekken tegelijk 
aan de weg getimmerd wordt waardoor de bereikbaarheid van Delfi in 
gevaar komt. Gén van de maatregelen om dit te voorkomen is een betere 
afstemming van planningen van wegwerkzaamheden, liefst zo vroeg 
mogelijk zodat bij de voorbereiding van de wegwerkzaamheden hiermee al 
rekening gehouden kan worden. 

Doel en beoogd resultaat 
De planningsregels zijn bedoeld om in een vroeg stadium duidelijkheid te 
verschaffen over (de voorwaarden waaronder) wegwerkzaamheden wel en 
niet gecombineerd kunnen worden vanuit het oogpunt van de stedelijke 
bereikbaarheid. De planningsregels beogen daarbij het volgende resultaat: 

- Het aantal routes dat tegelijkertijd te maken heeft met 
wegwerkzaamheden wordt gelimiteerd. Dit schept rust op de 
hoofdnetten. - Het aantal keren dat een wegvak wordt opengebroken wordt beperkt 
tot één keer in de vijf jaar. Hiermee wordt het 'werk met werk'-maken 
gestimuleerd. Ook dit schept rust op de hoofdnetten. - er zijn altijd voldoende routes beschikbaar voor de nood- en 
hulpdiensten. De planningsregels zijn daarom in lijn met de eisen 
vanuit de nood- en hulpdiensten. - Er zijn altijd voldoende routes beschikbaar om met de auto van en 
naar het Rijkswegennet te komen zonder wegwerkzaamheden tegen 
te komen (de oost-west en noord-zuid routes). - Er is altijd een route beschikbaar om met de auto van en naar een 
deelgebied van Delft te komen zonder wegwerkzaamheden tegen te 
komen (de gebiedstoegangen). 

- Er zijn altijd voldoende routes beschikbaar om met de auto naar het 
centrum te komen zonder wegwerkzaamheden tegen te komen (de 
centrumring en -routes). 

- Een bus of tram komt op haar route een beperkt aantal 
wegwerkzaamheden tegen zodat de dienstregeling niet te zwaar 
wordt belast. 

- Er zijn altijd voldoende alternatieve fietsroutes beschikbaar om met 
de fiets van A naar B te gaan zonder wegwerkzaamheden tegen te 
komen. 



Uitzonderingen op de regels 
Onaanvaard bare neveneffecten kunnen zijn: 

- Technische noodzaak: het niet uitvoeren van wegwerkzaamheden 
leidt tot onaanvaardbare risico's voor de verkeersveiligheid en de 
beschikbaarheid van de weg. - Financiële noodzaak: het niet uitvoeren van de wegwerkzaamheden 
heeft onaanvaardbare financiële consequenties. - Slimmere aanpak beschikbaar: van de planningsregels kan worden 
afgeweken als dit leidt tot een slimmere aanpak van de 
wegwerkzaamheden waardoor de bereikbaarheid er per saldo beter 
van wordt. In die gevallen wordt naar de geest van de 
planningsregels gehandeld en niet naar de letter. 

Definities 

Stremming 
Er is sprake van stremming als tenminste een rijrichting volledig uit het 
verkeer is genomen. 

Hinder 
Er is sprake van hinder als verkeersdeelnemers te maken krijgen met een 
andere verkeerssituatie dan normaal. Bij openbaar vervoer en de nood- en 
hulpdiensten is sprake van hinder als er reistijdverlies optreedt. 



Hoofdroute autoverkeer: assen en gebiedstoegangen 
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Hoofdroute autoverkeer: centrumring en centrumroutes 
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De bereikbaarheid van Delft staat onder druk vanwege de vete 
wegwerkzaamheden. Eén van de maatregelen om de bereikbaarheid op 
peil te houden is een betere afstemming van planningen van 
wegwerkzaamheden op de hoofdnetten van Delft. Om die reden is de 
meerjarenanalyse en -planning Delft 201 1-201 4 opgesteld in combinatie 
met planningsregels voor de wegwerkzaamheden. In de meerjarenanalyse 
en -planning zijn alle bekende wegwerkzaamheden op de hoofdnetten in de 
periode 2010-2014 opgenomen. Het gaat daarbij om de gemeentelijke en 
provinciale wegen en de rijkswegen A13 en A4. 

Voor het bepalen van de relaties tussen wegwerkzaamheden is enkel 
gekeken naar de jaren 201 1 en 2012. Er worden dan veel ingrijpende 
wegwerkzaamheden tegelijkertijd uitgevoerd. De grootste impact hebben de 
wegwerkzaamheden aan de spoorzone en tramlijn 19. De gemeente Delft 
heeft hier prioriteit aan gegeven. Dit is als uitgangspunt genomen. De 
richtinggevende uitspraken in deze meerjarenanalyse zijn er daarom op 
gericht om enerzijds de gevolgen van de wegwerkzaamheden aan de 
spoorzone en tramlijn 19 te verzachten en anderzijds conflicterende 
wegwerkzaamheden op hoofdnetten in andere delen van Delft tot een 
minimum te beperken. 



Hoe werkt slimmer plannen in Delft? 
De planningsregels wegwerkzaamheden zijn de spelregels die bepalen of 
werkzaamheden al dan niet gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd. Het doel 
van de planningsregels is om het aantal wegwerkzaamheden dat gelijktijdig 
wordt uitgevoerd te verminderen. 

De meerjarenanalyse en -planning bevat een overzicht van al!e bekende 
planningen van wegwerkzaamheden in Delft voor de komende vier jaar. 
Daarna wordt vastgesteld welke wegwerkzaamheden volgens de 
planningsregels een relatie met elkaar hebben. Het kan zijn dat 
werkzaamheden niet gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden (conflict) of dat 
werkzaamheden juist wel gelijktijdig uitgevoerd moeten worden 
(samenhang). Over de relaties worden in de meerjarenanalyse 
richtinggevende uitspraken gedaan. Deze zijn er op gericht om het aantal 
conflicterende wegwerkzaarnheden te verminderen of ervoor te zorgen dat 
samenhangende werkzaamheden ook in samenhang worden uitgevoerd. 
Daar waar conflicterende werkzaamheden niet kunnen worden voorkomen 
geven de richtinggevende uitspraken zonodig randvoorwaarden mee. 

Bij de verdere voorbereiding van wegwerkzaamheden wordt uitvoering 
gegeven aan de ricntinggevende uitspraken. 

De verzachting van de impact van de wegwerkzaamheden aan de 
spootzone en tramlijn 19 richt zich vooral op: 

- Het behoud van een acceptabele kwaliteit van de oost-west 
fietsverbindingen (Prinses Irenetunnel, Bolwerk, Kampveldweg). 
Hierover zullen afspraken worden gemaakt met de Spoorzone. 

- Het behoud van een acceptabele kwaliteit voor de doorstroming van 
de nood- en hulpdiensten over de volle breedte van de spoorzone. 
Hierover zullen afspraken worden gemaakt met de Spoorzone. 

- Het behoud van een acceptabele kwaliteit van de oost-westroutes 
van en naar de TU-noord voor fiets, openbaar vervoer, (vracht)auto 
en nood- en hulpdiensten. Naast goede afspraken met de 
Spoorzone zal een gecoordineerde en op de spoorzone afgestemde 
aanpak van de wegwerkzaamheden van tramlijn 19 hiervoor moeten 
zorgen. 

Het tot een minimum beperken van conflicterende wegwerkzaamheden op 
hoofdnetten in andere delen van Delft richt zich op: 

- Het ontlasten van de oostzijde van de centrumring door 
wegwerkzaamheden aan die zijde van de centrumring enkel toe te 
staan indien er sprake is van een technische noodzaak. Er zullen 
dan ook aanvullende eisen gesteld worden op het vlak van 
Bereikbaarheid, Veiligheid, Leefbaarheid en Communicatie (BLVC- 
aspecten). 

- De wegwerkzaamheden op het hoofdnet OV in andere delen van de 
stad enket uit te voeren indien dit technisch noodzakelijk is. Ook 
hier zullen aanvullende eisen worden gesteld op het vlak van 



Bereikbaarheid, Veiligheid, Leefbaarheid en Communicatie (BLVC- 
aspecten). 

Welke gevolgen hebben de richtinggevende uitspraken nu voor de 
wegwerkzaamheden in Delft? Wegwerkzaamheden op de hoofdnetten 
buiten de spoorzone en tramlijn 19 kunnen te maken krijgen met uitstel 
indien er onvoldoende technische noodzaak is. Indien een werk technisch 
noodzakelijk is zullen zonodig extra eisen worden gesteld op het vlak van 
Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC- 
aspecten). 

Ook voor de wegwerkzaamheden van de spoorzone en tramlijn 19 zullen 
zonodig extra eisen worden gesteld op de BLVC-aspecten. Er zal beter 
gestuurd worden op de afstemming tussen de wegwerkzaamheden van de 
spoorzone en tramlijn 19. Dit kan betekenen dat wegwerkzaamheden 
afhankelijk worden van de afronding van andere wegwerkzaamheden of dat 
wegwerkzaamheden eerder gereed moeten zijn dan oorspronkelijk gedacht. 

Zeker is dat van projectleiders en uitvoerders meer aandacht gevraagd 
wordt voor de BLVC-aspecten, zowel in de voorbereiding als tijdens de 
uitvoeren van werkzaamheden. Het is daarnaast niet uit te sluiten dat als 
gevolg van de aanvullende maatregelen op de BLVC-aspecten 
wegwerkzaamheden duurder worden en later of juist eerder worden 
opgeleverd. Op voorhand is niet te zeggen in welke mate deze effecten 
zullen optreden. Door op tijd goede afspraken te maken kan veel binnen 
projecten worden opgelost. 

De bereikbaarheidsregisseur zal op basis van de richtinggevende 
uitspraken, wegwerkzaamheden beoordelen op technische noodzaak en 
met de projectleiders afspraken maken over de te nemen (extra) BLVC- 
maatregelen. De afspraken worden vastgelegd in BLVC-plannen. Zonodig 
kunnen discussies worden opgeschaald via de ambtelijke en bestuurlijke 
lijn. 



1. Inleiding 

Delft bouwt voortvarend aan haar toekomst. Er worden nu en in de nabije 
toekomst grote projecten uitgevoerd waarbij de werkzaamheden aan de 
spoorzone en aan lijn 19 de belangrijkste en meest aansprekende projecten 
zijn. Keerzijde van deze bouwactiviteiten is dat er op veel plekken tegelijk 
aan de weg getimmerd wordt waardoor de bereikbaarheid van Delft in 
gevaar komt. Eén van de maatregelen om dit te voorkomen is een betere 
afstemming van planningen van wegwerkzaamheden op de hoofdnetten, 
liefst zo vroeg mogelijk zodat bij de voorbereiding van de 
wegwerkzaamheden hiermee al rekening gehouden kan worden. Om die 
reden is de meerjarenanalyse en -planning Delft 201 1-2014 opgesteld in 
combinatie met planningsregels voor de wegwerkzaamheden. Hiermee 
krijgt Delft een instrument in handen om beargumenteerd planningen van 
wegwerkzaamheden op de hoofdnetten op elkaar af te stemmen. De 
meerjarenplanning beperkt zich tot de hoofdnetten van Delft zoals 
vastgesteld in de planningsregels, Dit zijn in willekeurige volgorde: 

- Het Hoofdnet Auto onderverdeeld in noord zuid- en oost west-assen, 
gebiedstoegangen, de centrum ring en centrumroutes. 

- Het Hoofdnet OV. 
- Het Hoofdnet Fiets. - De Hoofdroutes van de nood- en hulpdiensten. 

Achtereenvolgens gaat deze notitie in op: 

2. De meerjarenplanning wegwerkzaamheden. 
3. De relaties tussen de wegwerkzaamheden. 
4. Richtinggevende uitspraken. 
5. Vervolgstappen. 

Op basis van de planningsregels (zie betreffende notitie) en de 
meerjarenplanning van de wegwerkzaamheden (paragraaf 2) is een lijst met 
relaties tussen wegwerkzaarnheden vastgesteld (paragraaf 3). Dit houdt in 
dat deze werkzaamheden op basis van de planningsregels samenhangen of 
conflicteren. 

De richtinggevende uitspraken (paragraaf 4 )  geven aan hoe met de relaties 
tussen wegwerkzaarnheden zal worden omgegaan. Dat kan inhouden dat 
wegwerkzaamheden niet gelijktijdig mogen worden uitgevoerd of juist wel 
gelijktijdig moeten worden uitgevoerd. Het kan ook betekenen dat aan 
combinaties van wegwerkzaamheden randvoorwaarden worden 
meegegeven. 



2. De meerjaren planning wegwerkraam heden 

2.1 Inhoud en opbouw 
In de meerjarenplanning zijn alle eind 2010 bekende wegwerkzaamheden 
op de hoofdnetten in de periode 2010-2014 opgenomen. Het gaat daarbij 
om de gemeentelijke en provinciale wegen en de rijkswegen A1 3 en A4. De 
werkzaamheden variëren van groot onderhoud, herinrichting in kader van 
een groot project tot maatregelen uit het LWP. In de bijlage zijn de tabel en 
de daarbij horende (halfljaarkaarten opgenomen. 

Naast de uitvoeringsplanning is voor alle werkzaamheden een inschatting 
gemaakt van de impact van de werkzaamheden op het verkeer (weinig 
hinder, hinder, stremming). Vervolgens is aangegeven op welk hoofdnet de 
werkzaamheden plaatsvinden. 

De meerjarenplanning is als volgt opgebouwd: 

Geplande werkzaamheden: Dit zijn wegwerkzaamheden 
voortkomend uit vastgestelde projecten en deze kennen een 
projectplanning. De werkzaamheden komen voort uit: 

a. Groot onderhoud. 
b. LWP. 
c. Tramlijn 19. 
d. Spoorzone. 
e. Gebiedsontwikkelingen TU-wijk en Voorhof. 
Deze werkzaamheden zijn in oranje weergegeven in de 
halfjaarkaarten. 

Voorgenomen werkzaam heden uit: 
a. Werkzaam heden Rijk en provincie. 
Deze werkzaamheden zijn in groen weergegeven in de 
halfjaarkaarten. 
b. Meerjarenprogramma Wegen en Riolering 201 0 - 201 1. 
Deze werkzaamheden zijn in groen weergegeven in de 
hamaarkaarten. 
c. Meerjarenprogramma Wegen en Riolering 2012 - 2014. 
Deze zijn niet opgenomen in de kaarten omdat het vanwege de 
globaliteit van de planning niet zinvol is om veder vooruit te 
kijken dan één jaar. 
d. LW? 2005 (maatregelen in de periode tot 2015). 
Deze zijn niet opgenomen in de kaarten vanwege onzekerheden 
in de uitvoering. 
e. Warmtenet. 
Deze zijn niet opgenomen vanwege onzekerheden in de 
uitvoering. 



2.2 Status planningen 
De wegwerkzaamheden en de bijbehorende planningen zijn verrameld door 
de planners van de gemeente Delft en OBS, gecontroleerd door de 
bereikbaarheidscoördinator en geaccordeerd door de betreffende 
afdelingshoofden en projectmanagers. 

De planningen van de Geplande Werkzaamheden worden aangeleverd met 
precieze data van start uitvoeringen en uitvoering gereed. Deze data zijn in 
het algemeen niet hard en kunnen daarom schuiven. Voor het doen van 
richtinggevende uitspraken is dit geen probleem. 

Planningen van de Voorgenomen Wegwerkzaamheden uit het 
meerjarenprogramma Wegen en Riolering kennen een hogere mate van 
onzekerheid en flexibiliteit. Deze planningen kennen geen precieze start- en 
einddatum, maar een periode van een jaar waarin ze bij voorkeur worden 
u itg evoerd . 

Het LWP faseert de voorgestelde maatregelen in periodes van 5 jaar en 
kent ook geen precieze uitvoeringsplanning. 



3. Relaties tussen wegwerkzaamheden 

In dit hoofdstuk worden de relaties tussen wegwerkzaamheden benoemd. 
Het betreft wegwerkzaamheden die met elkaar conflicteren dan wel 
samenhangen kijkend door de bril van de planningsregels. Zoals te 
verwachten veroorzaken de projecten spoorzone en tramlijn 19 de 
belangrijkste relaties. Bij het bepalen van relaties is enkel gekeken naar de 
jaren 201 1 en 2012 omdat voor deze jaren het overzicht het meest 
compleet is. 

Sommige relaties die hieronder benoemd worden zullen zeker optreden. 
Andere zullen mogelijk optreden, afhankelijk van de exacte 
uitvoeringstermijn. Hieronder wordt per relatie aangegeven of er sprake is 
van een conflict of dat sprake is van samenhang tussen werkzaamheden. 
Daarnaast wordt aangegeven of de relatie al dan niet potentieel is. 

Relaties binnen Spoorzone 
De werkzaamheden aan de spoorzone doorsnijden de stad van Noord naar 
Zuid. Dit heeft tot gevolg dat op een aantal Oost-west-routes tegelijkertijd 
wegwerkzaamheden plaats vinden. Kijkend vanuit de bril van de 
planningsregels zijn de volgende relaties van belang: 

I) Auto: gelijktijdig wegwerkzaamheden op de Oost-West assen 
Westlandseweg en Kampveldweg (conflict). 

2) Fiets: gelijktijdig wegwerkzaamheden op de parallelle oost-west 
fietsroutes Abtwoudseweg, Prinses Irenetunnel, Bolwerk en 
Kampveldweg (conflict). 

3) Nood- en Hulpdiensten: gelijktijdig wegwerkzaamheden op de nood- 
en hulpdienstroutes Westlandseweg, Bolwerk en Kampveldweg 
(conflict). 

Relaties tussen wegwerkzaamheden spoorzone, tramlijn 19 en TU 
Noord 
De wegwerkzaamheden in de spoorzone, aan tramlijn 19 en in de TU Noord 
hebben invloed op de bereikbaarheid tussen de TU Noord en Delft ten 
westen van de spoorlijn. De volgende relaties zijn van belang: 

4) Auto en OV: relatie tussen de werkzaamheden aan de Prinses 
Irenetunnel en de route Zuidwal-Mijnbouwplein (samenhang). 

5) OV: aansluitend op 4: werkzaamheden Telderlaan (conflict (beperkte 
impact)). 

6) Auto: omleidingsroute vrachtwagens Sebastiaansbrug loopt over de 
wegwerkzaamheden Prinses Irenetunnel (conflict). 

7) Fiets: relatie tussen de route Westlandseweg-Prinses Irenetunnel- 
Zuidwal-Sebastiaansbrug (samenhang, deels potentieel). 

8) Fiets: relatie tussen de route Abtwoudseweg en Abtswoudsebrug 
(samenhang). 



9) Fiets: de omleidingsroute voor de Abtwoudsetunnel loopt via de 
wegwerkzaamheden Prinses Irenetunnel, de Zuidwal en via de 
Abtwoudsebrug (conflict). 

10) Nood en hulpdiensten: gelijktijdig wegwerkzaamheden op de route 
Prinses Irenetunnel, Zuidwal, Rotterdamseweg (conflict (deels 
potentieel)). 

Relaties centrumring en -routes 
Vanwege de wegwerkzaamheden op de trajecten PhoenixstraatNVestvest 
en Zuidwal centrumring en -routes is er, vanuit de planningsregels gezien, 
geen ruimte voor werkzaamheden aan de andere trajecten van de 
centrumring. Hier zijn wel werkzaamheden gepland. Dit leidt tot de volgende 
relaties: 

l1)Auto centrumring: gelijktijdig wegwerkzaamheden op de 
PhoenixstraaWVestvest (inclusief Bolwerk), Zuidwal en 
Bonairestraat (conflict). 

Overige relaties: 
Naast bovenstaande relaties is er nog een aantal relaties die met name het 
Hoofdnet OV betreffen. 

12) Auto: in aanvulling op l) gelijktijdig wegwerkzaamheden op de Oost- 
West assen Westlandseweg, Kampveldweg en Kruithuisplein 
(conflict, mate waarin afhankelijk van uitvoeringswijze 
Kruithuisplein). 

13) OV; werkzaamheden op de Buitenhofdreef in combinatie met de 
vervangende busroute als de tram buiten dienst is gesteld vanwege 
de werkzaamheden in de Prinses Irenetunnel (samenhang). 



4. Richtinggevende uitspraken 

In het vorige hoofdstuk zijn 13 relaties tussen wegwerkzaamheden 
gepresenteerd die in 201 1 en 2012 zullen optreden. In deze 13 gevallen kan 
(potentieel) niet voldaan worden aan de planningsregels 
wegwerkzaamheden. Dit wordt vooral veroorzaakt door de werkzaamheden 
aan de spoorzone en tramlijn 19. 

Op hoofdlijnen zijn er drie scenario's om met deze relaties om te gaan: 

Scenario 1 : het strikt hanteren van de planningsregels. De consequentie 
daarvan is dat de werkzaamheden aan de spoorzone en tramlijn 19 niet 
gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd. Dit is in strijd met de afspraken die 
gemaakt zijn in het programakkoord. In het programakkoord is vastgelegd 
dat spoorzone en tramlijn 19 tot 2014 de belangrijkste projecten zijn op het 
gebied van verkeer en vervoer. 

Scenario 2: het voorlopig niet hanteren van de planningsregels 
wegwerkzaamheden zolang er gewerkt wordt aan de spoorzone en tramlijn 
19. Dit is in strijd met het programakkoord waarin is opgenomen dat 
uitvoering van wegwerkzaamheden worden beoordeeld op hun samenhang 
met spoorzone en tramlijn 19 en enkel in uitvoering worden genomen indien 
zij hiermee niet interfereren en de bereikbaarheid van de stad als geheel 
niet te veel wordt beperkt. 

Scenario 3: het zoveel als mogelijk uitstellen van alle wegwerkzaamheden 
die niet direct gerelateerd zijn aan spoorzone en lijn 19 en strijdig zijn met 
de planningsregels. Daarbovenop: het zoveel mogelijk verzachten van de 
gevolgen van niet uitstelbare combinaties van wegwerkzaamheden door het 
stellen van randvoorwaarden. Dit scenario is in lijn met het programakkoord 
en uitgangspunt voor de hieronder uitgewerkte richtinggevende uitspraken. 

Spoorzone, tramlijn 19 en TU noord 
Vanwege de gelijktijdige uitvoering van wegwerkzaamheden aan de 
spoorzone en tramlijn 19 richt de bereikbaarheidsregie zich op de 
verzachting van de gevolgen van deze combinatie. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om goede communicatie, de kwaliteit van de 
verkeersmaatregelen binnen de beschikbare ruimte en verscherpte naleving 
van de gemaakte afspraken. 

De richtinggevende uitspraken die vorm geven aan deze verzachting zijn: 
1) Op de beschikbare oost-west fietsroutes die worden doorsneden 

door wegwerkzaamheden aan de spoorzone zullen de 
verkeersmaatregelen voor fietsers van goede kwaliteit moeten zijn. 
Daar is deels al invulling aan gegeven: zo zal het fietspad in de 
Prinses Irenetunnel aan de zuidzijde blijven. 

2) De doorstroming op de oost-west-routes voor de nood- en 
hulpdiensten zal van een acceptabele kwaliteit moeten zijn. 



3) De kwaliteit van de oost-west-assen voor de auto zal minimaal 
voldoen aan datgene wat is vastgelegd in de contracten tussen 
Prorail en CCL. 

De gemeente Delft zal hierover afspraken maken met Spoorzone door 
overleg maar ook door toepassing van haar bestuursrechtelijke 
bevoegd heden. 

4) De oost-west-routes van en naar de TU-wijk vergen aanvullende 
maatregelen vanwege de combinatie van wegwerkzaarnheden aan 
de spoorzone, tramlijn 19, de Abtswoudsebrug en (mogelijk) de 
Rotterdamseweg. Dit geldt voor alle modaliteiten en de nood- en 
hulpdiensten. De wegwerkzaamheden zijn het gevolg van diverse 
projecten met verschillende opdrachtgevers en opdrachtnemers. Om 
te zorgen voor een eenduidige aanpak op de BLVC-aspecten 
(bereikbaarheid, leefbaarheid, (verkeers)veiligheid en communicatie) 
voor de combinatie aan wegwerkzaamheden wordt door het IB een 
overkoepelend BLVC-plan opgesteld. Dit BLVC-plan zal ook 
gecoördineerd worden uitgevoerd. In het BLVC-plan zal onder 
andere worden vastgelegd op welke manier de verschillende 
wegwerkzaarnheden zullen worden gefaseerd in de tijd, welke 
verkeersmaatregelen worden genomen om de diverse modaliteiten 
zo gemakkelijk mogelijk langs de wegwerkzaamheden te leiden, wie 
wat wanneer zal communiceren, hoe wordt omgegaan met 
wijzigingen in bouwplanningen en wie welke kosten betaalt. 

De gemeente Delft zal hierover afspraken maken met de diverse 
opdrachtgevers (o.a. Haaglanden, Provincie Zuid-Holland en (mogelijk) 
warmtenet). 

5) Een bijzonder aandachtspunt zijn de voorgenomen werkzaamheden 
aan de Abtswoudsebrug. Enerzijds is het gewenst om deze 
werkzaamheden uit te voeren als de Abtwoudsetunnel is afgesloten 
(samenhang), anderzijds is dit juist ongewenst omdat de 
Abtswoudsebrug onderdeel is van de omleidingsroute via de Prinses 
Irenetunnel (conflict). De oplossing is om deze werkzaamheden uit 
te voeren in de zomer van 2012 zodat zo min mogelijk fietsers 
hiervan overlast ondervinden. Op dat moment is ook het fietspad 
aan de zuidkant van de Zuidwal beschikbaar zodat de 
omleidingsroute zo comfortabel mogelijk is. 

6) De wegwerkzaamheden in de TU-noord die worden geïnitieerd 
vanuit het LWP en het warmtenet mogen enkel worden uitgevoerd 
indien dit past binnen de planningsregels en de bereikbaarheid voor 
de nood- en hulpdiensten gegarandeerd is. 

Centrumring 
Vanwege de belasting van de centrumring door de wegwerkzaamheden aan 
de west- en zuidzijde is het belangrijk om de oostzijde zoveel als mogelijk te 
ontzien. Dat leidt tot de volgende richtinggevende uitspraak: 



7) Er worden geen wegwerkzaamheden uitgevoerd aan de oostzijde 
van de centrumring (inclusief de gebiedstoegangen) zolang er 
wegwerkzaamheden zijn aan de west- en zuidzijde van de 
centrumring tenzij er sprake is van een technische noodzaak. In dat 
geval zullen zodanige maatregelen genomen worden dat de 
wegwerkzaamheden zo kort mogelijk duren en zo min mogelijk 
hinder veroorzaken voor weggebruikers en nood- en hulpdiensten. 

Inmiddels is besloten de werkzaamheden aan de Koepoortbrug voor 
onbepaalde tijd uit te stellen. De werkzaamheden aan de Bonairestraat 
zijn niet uit te stellen. Hiervoor wordt een BLVC-plan opgesteld en 
uitgevoerd. 

Overige richtinggevende uitspraken 
8) de werkzaamheden aan het Kruithuisplein (3' kwartaal 201 1) 

veroorzaken zo min mogelijk overlast voor de weggebruikers. 

Het Kruithuisplein is van de Provincie Zuid-Holland. De gemeente Delft 
zal daarom met de provincie Zuid-Holland afspraken maken over de 
wijze waarop de werkzaamheden aan het Kruithuisplein worden 
uitgevoerd. 

9) Er worden in Delft voor het overige geen wegwerkzaamheden op de 
hoofdnetten uitgevoerd die strijdig zijn met de planningsregels tenzij 
er sprake is van een technische noodzaak die geen uitstel duldt. 

10) Mogelijke wegwerkzaamheden als gevolg van de aanleg van het 
warmtenet die niet voldoen aan de planningsregels 
wegwerkzaamheden zullen enkel worden uitgevoerd in combinatie 
met andere wegwerkzaamheden. 

l 1)Voor de voorgenomen wegwerkzaamheden op de Buitenhofdreef 
wordt een BLVC-plan opgesteld en uitgevoerd. Deze 
werkzaamheden worden uitgevoerd als tramlijn l niet rijdt vanwege 
de werkzaamheden in de Prinses Irenetunnel (samenhang). 
Anderzijds rijden de vervangende bussen voor tramlijn l over de 
Buitenhofdreef (potentiëel conflict). Het BLVC-plan zal hierop 
ingaan. 

5. Vervolgstappen 
De projectleiders en opdrachtgevers houden bij de planning en 
voorbereiding van de wegwerkzaamheden rekening met bovenstaande 
richtinggevende uitspraken. De bereikbaarheidsregisseur bewaakt de 
naleving van de gemaakte afspraken door het goedkeuren van BLVC- 
plannen. 
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Opteller 
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Bijlage De richtlijnen 

1. BLVC-plan 
Voor het uitvoeren van (weg)werkzaamheden op de hoofdnetten in Delft is 
het verplicht een BLVC-plan op te stellen. Het BLVC-plan waarborgt 
tijdens de uitvoering van werkzaamheden de Bereikbaarheid, Leefbaarheid, 
Veiligheid en Communicatie (=BLVC). Het plan moet ter goedkeuring 
worden voorgelegd aan de Bereikbaarheidsregisseur. 

Er hoeft geen BLVC-plan te worden opgesteld voor kleine werkzaamheden 
die voldoen aan de volgende criteria: 

- Het grondoppetvlak bedraagt niet meer dan 1 Om2 
- de lengte waarover de werkzaamheden plaatsvinden is niet langer 

dan 10 meter 
- de werkzaamheden duren niet langer dan drie werkdagen. 
- Er is geen sprake van stremming of matige of zware hinder van de 

hoofdnetten. 

Dagelijks onderhoud wordt ook beschouwd als 'klein werk'. 

2. Groeidocument 
Het BLVC-plan is een groeidocument. Het groeit in drie stappen: 

1. globale BLVC-notitie: deze notitie maakt onderdeel uit van de 
definitiefase van een werk en legt strategische keuzes vast. 

2. (voorlopig en definitief) ontwerp BLVC-plan: dit plan maakt 
onderdeel uit van het voorlopig en definitief ontwerp van een werk 
en wordt bij bestekken en publiekrechtelijke besluiten gevoegd. 

3. uitvoerings BLVC-plan: dit plan maakt onderdeel uit van een PKP. 

Niet alle wegwerkzaamheden hoeven deze drie stappen te doorlopen. De 
bereikbaarheidsregisseur kan aangeven dat bepaalde stappen mogen 
worden overgeslagen. De bereikbaarheidsregisseur keurt elke stap goed. 



3. Onderdelen in BLVCplan 
Alle BLVC-plannen hebben eenzelfde opbouw. De mate van uitwerking 
verschilt per plan en per werk. leder BLVC-plan bestaat uit de volgende 
hoofdstukken: 

1. Toelichting wegwerkzaam heden 
2. Omgevingsscan 
3. Flisicoanalyse 
4. Bereikbaarheid (faseringsplan en verkeersmaatregelen) 
5. Leefbaarheid 
6. Veiligheid 
7. Communicatie 
8. Budget 

4. Checklists 
Hierna volgt per onderdeel van het BLVC-plan een checklist met 
aandachtspunten. De aandachtspunten zijn niet uitputtend opgesomd. Per 
werk wordt een specifieke inschatting gemaakt van relevante onderwerpen. 

Checklist Toelichting wegwerkzaamheden 
Administratieve gegevens (gegevens projecttrekker en in dit project 
meegaande partijen, gegevens projectleider en directie, start- en 
einddatum project). 
Projectomschrijving (aard van de werkzaamheden). 
Nut, noodzaak en achtergrond van het project. 
Opdrachtgever, verantwoordelijkheidsstructuur, plaats in het 
besluitvormingstraject. 
Werktijden (extra inzet ploegen of juist niet). 
Kaartmateriaal locatie project. 
Aanspreekpunten namens project voor interne en externe partijen 
(lijst met namen en telefoonnummers). 
Met wie is (voor)overleg gevoerd en hoe zijn de resultaten verwerkt. 

2. Checklist Omgevlngsscan 
Buurtbeschrijving (woonstraat, oudere bewoners etc.). 
Adressenlijst met winkels, ondernemingen en maatschappelijke 
instellingen. 
Lijst met publieksvoorzieningen (postbussen, kinderspeelplaats, 
fietsparkeervoorziening, gehandicaptenparkeerplaats). 
Planning. Reden waarom voor deze datum gekozen is en welke 
consequenties een eventueel ander tijdvak met zich mee zal 
brengen. 
Overzicht van projecten, werkzaamheden en evenementen in de 
omgeving. Waarbij beschreven is of een samenloop van deze 
activiteiten leidt tot problemen op het gebied van verkeersafwikkeling 
en welke afspraken met deze partijen zijn gemaakt. 
Orngevingsscan op kaartmateriaal. 



3. Checklist Risicoanalyse 
Risico's m.b.t. de voortgang in bestuurlijke beduitvorming. 
(Bijvoorbeeld, stel dat er nog geen akkoord is op de financiering, dan 
geeft het project in dit hoofdstuk aan hoe dit de planning kan 
beinvloeden). 
Procedurele risico's. (Bijvoorbeeld bij kapvergunningen of 
inspraakprocedures moet een project aangeven hoe dit de planning 
kan beïnvloeden). 
Technische risico's, (Als er bijvoorbeeld sprake is van fysiek 
complexe werkzaamheden of werk dat gevoelig is voor 
weersomstandigheden moet het project aangeven hoe dit de 
planning kan beïnvloeden). 
Andere projecten die de verkeersafwikkeling rond de 
wegwerkzaam heden beTnvloeden. 

4. Checklist Bereikbaarheld 
Uitvoeringsfase met de bijbehorende data, eventueel met 
onderbouwing (bijvoorbeeld als sprake is van een kort maar hevig 
variant). 
Verkeersgevolgen voor alle doelgroepen (voetganger, fietser, 
openbaar vervoer en gemotoriseerd verkeer) per fase. Indien het 
verkeer te maken krijgt met een omleiding, onderbouwing van 
noodzaak. 
Tijdelijke verkeersvoorzieningen per fase voor alle modaliteiten op 
kaartmateriaal. 
Verkeersstromen, omleidingsroutes, afzettingen, bebordingsplan, 
locatie verkeersregelaars en dwarsdoorsneden. 
Werktijden, waarbij rekening is gehouden met spitstijden. 
Afspraken over bouwverkeer (routes, bufferlocaties). 
Afspraken over verkeer tbv bevoorrading (laden en lossen). 
Buurtcirculatie (autoverkeer). 
Bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten (waaronder ook 
bereikbaarheid voor bv. Huisartsen en vroedvrouwen). 
Bereikbaarheid voor openbare dienstverlening (bereikbaarheid voor 
NUTS bedrijven en ophalen huisvuil). 
Projecten in de omgeving. 

Checklist Leefbaarheid 
Plaats bouwhekken en begrenzing. 
Inrichting en gebruik bouwplaats. 
Verlichting van bouwplaats en omgeving. 
Werktijden (waarbij rekening is gehouden met de spitstijden). 
Geluidsoverlast en trillingshinder. 
Bouwverkeer. 
Schoonhouden van omgeving. 
Beheersen van lucht- en waterkwaliteit. 
Ophalen van vuilnis en reiniging van de openbare ruimte. 
Bescherming van economische belangen. 



Checklist Veiligheid 
Verkeersveilig heidsmaatregelen. 
Handhaving. 
Fysieke en sociale veiligheid tijdens de werkzaamheden en 
oplossingsrichtingen. 
Bouwveiligheidsmaatregelen tijdens uitvoering. 
Maatregelen bij in- en uitrijdend bouwverkeer. 
Maatregelen om de kwaliteit van de tijdelijke verharding te 
waarborgen. 
Beheer van de tijdelijke verkeersvoorzieningen. 

7. Checklist Communicatie 
Omvang en intensiteit van de communicatie (checklist of 
communicatieplan). 
Communicatiestrategie (waaronder de strategie voor het betrekken 
van omwonenden en weggebruikers bij de voorbereiding en 
uitvoering van de verkeersmaatregelen). 
Doelgroepen (intern- en extern). 
Boodschap. 
Communicatiekalender (communicatieactiviteiten; wat, wanneer en 
hoe). 
Projectorganisatie en verantwoordelijkheden (met contactgegevens). 
Woordvoering pers. 
Gemeenschappelijke communicatieaanpak (als er meerdere 
projecten binnen één gebied plaatsvinden en aanzienlijke 
verkeershinder veroorzaken). 

m 

8. Checklist budget 
Benodigd BLVC-budget. 
Dekking. 



De Toelichting 

1. Wat Is een BLVC-plan? 
Een BLVC-plan waarborgt tijdens de uitvoering van werkzaamheden de 
Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (=BLVC). Het 
plan brengt de consequenties van de werkzaamheden voor de omgeving in 
beeld. Daarbij geeft het plan aan hoe eventuele hinder tot een minimum 
wordt beperkt. 

2. Waarom Is een BLVGplan verplicht? 
De gemeente Delft wil hinder voor de burgers, bezoekers en ondernemers 
in de stad bij wegwerkzaamheden zo veel mogelijk beperken. BLVC- 
plannen zijn verplicht omdat zo de uitvoeringsmaatregelen vroeg in de 
planvorming worden meegenomen en integraal deel uitmaken van het 
bestek en publiekrechtelijke besluiten. Een goed BLVC-plan draagt er aan 
bij dat de overlast voor de burgers, bezoekers en ondernemers tot een 
minimum beperkt blijft. Door tijdig, transparant en volledig te communiceren 
wordt begrip voor de werkzaamheden vergroot. 
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Strategisch communicatieplan Bereikbaar Delfi 

l .  Inleiding 

Delft bereikbaar houden is een belangrijke beleidsdoelstelling van het 
college. Het college investeert dan ook in beleid om de 
bereikbaarheidsregie te versterken en bereikbaarheidsproblemen te 
voorkomen of op te lossen. 

Op basis van een Masterplan wordt de bereikbaarheidsregie vormgegeven 
en geïmplementeerd. Dit plan stelt de gebruiker -de weggebruiker- centraal 
en wil sturen op de feitelijke bereikbaarheid van de stad en op de beleving 
daarvan door de weggebruiker. 

Dit zijn tevens de uitgangspunten voor het formuleren van de centrale 
communicatiedoelen in dit strategisch communicatieplan voor de externe 
communicatie. Dit plan geeft op hoofdlijnen aan hoe de 
bereikbaarheidscommunicatie is ingericht. Dit geeft richting aan de concrete 
implementatie. 

De bereikbaarheid is een veelbesproken issue. Het werk in de Spoorzone, 
het gelijktijdig uitvoeren van projecten elders in de stad, het voornemen om 
de Sebastiaansbrug af te sluiten en wat van dit alles allemaal op straat te 
merken is, zijn van invloed op zowel de feitelijke bereikbaarheid als de 
beleving daarvan. 

Communicatie kan een belangrijke bijdrage leveren in de uitvoering van het 
bereikbaarheidsbeleid. Maar communicatie is geen panacee en werkt alleen 
als aan de basisvoonnraarden is voldaan: een goede planning en organisatie 
van de werkzaamheden, duidelijke en logische aanwijzingen op straat. Met 
communicatie kan geen positieve perceptie worden gestimuleerd als de 
feitelijke bereikbaarheid (waaronder de kwaliteit van wegomleidingen en 
verwijzingen) niet goed is. Sterker, dan kan het zelfs contraproductief 
werken 



2. Centrale communicatiedoelen 

Kennis, informeren 

De doelgroepen: 
- weten dat Delft werkt aan een kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling 

van de stad en dat om die reden projecten worden uitgevoerd, 
waaronder Spoorzone en Tramlijn 19; 

- weten waar zij informatie over bereikbaarheid (reguliere en 
omleidingsroutes, parkeervoorzieningen, afsluitingen) kunnen 
vinden; 

- weten hoe zij hun bestemming kunnen bereiken; 

- weten dat de gemeente rekening houdt met de belangen van alle 
weggebruikers; 

- weten dat de gemeente beleid voert en met partners samenwerkt 
om de bereikbaarheid van de stad te waarborgen. 

Houding 

De doelgroepen: 
- zijn trots op Delft als een stad die bouwt aan zijn toekomst; 

- ervaren Delft als een stad waarin bestemmingen bereikbaar zijn, 
ondanks werkzaamheden; 

- hebben begrip voor tijdelijke verkeersmaatregelen die zijn getroffen 
om werkzaamheden in de stad mogelijk te maken; 

- zijn bij het treffen van bereikbaarheidsmaatregelen bereid om mee te 
werken of samen te werken. 

Gedrag 

De doelgroepen: 
- maken gebruik van de communicatiemiddelen die worden ingezet 

voor bereikbaarheidsinformatie; 

- volgen de verkeersmaatregelen op die in het kader van de 
bereikbaarheid zijn getroffen; 

- treden in contact met de gemeente bij vragen of klachten; 

- dragen uit dat de bereikbaarheid van Delft voldoende geregeld is; 

- werken samen met de gemeente om bereikbaarheidsinformatie te 
delen met anderen. 



3. Doelgroepen 

De hoofddoelgroepen waarop de communicatie zich zal richten zijn: 

- weggebruikers woonachtig in Delft (uitgesplitst naar automobilisten, 
vrachtwagenchauffeurs, chauffeurs van touringcars, fietsers, 
voetgangers, openbaar vervoergebruikers en gehandicapten); 

- weggebruikers afkomstig van buiten Delft, die bedrijven of 
instellingen bezoeken of Delfl als toeristenstad bezoeken; 

- ondernemers en instellingen in Delft; 

- intermediairen, zoals Toeristen Informatie Punt, ondernemers- en 
winkeliersorganisaties, touringoperators en 
gehandicaptenorganisaties; 

- pers. 

4. Centrale boodschap 

De centrale boodschap in de bereikbaarheidscommunicatie luidt: 

Delft is bereikbaar voor alle weggebruikers, ook tijdens de uitvoering van 
projecten in de stad. U kunt uw bestemming op een acceptabele manier 
bereiken omdat Delft bij de planning en uitvoering van deze projecten een 
goede bereikbaarheid waarborgt. 

Pay-off: Bereikbaar Delft, goed op weg! 

5. Communicatiestrategie 

De inzet is erop gericht de doelgroepen tijdig concrete, feitelijke informatie 
te geven over de bereikbaarheid van Delft. We zorgen ervoor dat deze 
informatie goed vindbaar is en stellen deze beschikbaar aan andere 
zenders van bereikbaarheidsinformatie. 
We communiceren zoveel mogelijk op maat omdat de verschillende 
doelgroepen ook verschillende informatiebehoeften hebben. Dit betekent 
dat we communicatiemiddelen inzetten die daarbij passen. 
We proberen de beleving van de bereikbaarheid in positieve zin te 
beïnvloeden door oplossingen van bereikbaarheidsproblernen centraal te 
stellen in plaats van de bereikbaarheidsproblemen zelf en door het 
stelselmatig melden van successen, zoals opgeleverde projecten die van 
belang zijn voor de bereikbaarheid. 
Door open te staan voor wensen en reacties en actief overleg en 
samenwerking te zoeken betrekt de gemeente anderen bij het vinden van 
bereikbaarheidsoplossingen en verbetert daarmee de kwaliteit van en het 
draagvlak voor het bereikbaarheidsbeleid. 



5.1 Strategische uitgangspunten 

Bij het uitvoeren van de communicatiestrategie houden we rekening met de 
volgende uitgangspunten: 

Op straat communiceren 

Het gedrag van verkeersdeelnemers wordt primair op straat beïnvloed. 
Duidelijke aanwijzingen, afsluitingen, verwijzingen en omleidingen en veilige 
en goed begaanbare tijdelijke verkeersroutes loodsen verkeersdeelnemers 
door de stad. Omgekeerd kunnen onduidelijke situaties op straat 
verkeersdeelnerners in de war brengen en negatieve 
bereikbaarheidsgevoelens veroorzaken of versterken. Dit betekent dat bij 
wegaanpassingen en omleidingen moet worden gedacht vanuit de logica 
van de verkeersdeelnemer en dat aanwijzingen en verwijzingen daarop 
moeten zijn afgestemd. 
De beste manier om dit te doen is door verkeersdeelnerners direct te 
betrekken. We stellen hiervoor een testgroep samen waarin belangrijke 
verkeersdeelnemers zijn vertegenwoordigd. Met deze testgroep houden we 
regelmatig een schouw. De leden van de testgroep beoordelen de stad op 
bereikbaarheid en duidelijkheid van bebording en zij doen dat samen met 
vertegenwoordigers van de belangrijkste interne diensten die afzettingen en 
omleidingen verzorgen. 

Zoveel mogelijk informatiezenders inschakelen 

Heel veel verschillende actorenlzenders geven informatie over 
bereikbaarheid en gebruiken daarvoor hun eigen kanalen. Dat kunnen 
gemeentelijke of niet-gemeentelijke zenders zijn zoals de opdrachtgevers 
van projecten of werkzaamheden in de stad. Maar belangrijke zenders van 
bereikbaarheidsinformatie zijn ook de vele bedrijven en instellingen in Delft 
die met hun eigen bezoekers, klanten of leveranciers communiceren. En 
niet te vergeten de Delftenaren zelf, die onderling (bijvoorbeeld tijdens 
verjaardagen) informatie uitwisselen over de bereikbaarheid van de stad. 
Het is de kunst om al deze informatiezenders mee te krijgen en in te zetten 
voor bereikbaarheidsinformatie. Op deze manier genereren we het grootste 
bereik. Dat kan door onze bereikbaarheidsboodschappen breed te 
verkondigen en beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld in de vorm van (gratis) 
communicatiemiddelen die door andere informatiezenders kunnen worden 
gebruikt. 

Als het gaat om gemeentelijke projecten zullen de 
bereikbaarheidsconsequenties en de communicatie daarover worden 
geborgd in het projectplan, op basis van een set communicatierichtlijnen. 

De kernboodschappen centraal formuleren 

De kunst is ook om te bewerkstelligen dat al die verschillende zenders toch 
eensluidend zijn in het verspreiden van de centrale boodschappen over 
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bereikbaarheid en daarbij eenzelfde toonzetting hanteren. Deze 
boodschappen en toonzetting worden bepaald door het 
bereikbaarheidsbeleid waarvoor wordt gekozen en dat zichtbaar is in de 
stad. Opgave voor de bereikbaarheidsregie is dan ook om eveneens regie 
te voeren over de communicatieboodschappen. 

Eenduidige communicatiestijl 

Bij alle communicatiemiddelen wordt de centrale boodschap op de een of 
andere manier tot uitdrukking gebracht. De communicatie is pro-actief, we 
wachten niet op vragen maar zijn deze voor. De informatie die we brengen 
is accuraat en begrijpelijk; de informatie klopt en iedereen begrijpt wat er 
staat. We voeren een actief persbeleid, zowel bij goed als bij slecht nieuws. 

Voortzetting en uitbouw van campagne bereikbaadelft.nl 

In de zomer van 2009 is de site www.bereikbaardelft.nl ontwikkeld. Deze is 
door middel van een eerste campagne (met campagnelogo) onder de 
aandacht gebracht. De site bevat actualiteiten over afsluitingen en 
omleidingen en algemene informatie over de bereikbaarheid van de stad 
per fiets, openbaar vervoer en auto. Alle grote Delftse bedrijven en 
instellingen zijn benaderd met het verzoek om een link naar 
bereikbaardelfhl op de eigen sites op te nemen. Een groot aantal sites is 
hierdoor al gelinkt, zodat bezoekers aan Delft naar Bén database voor 
bereikbaarheidsinformatie worden getrokken. 
Met de site en de campagne heeft de bereikbaarheidscommunicatie een 
gezicht gekregen. De campagne zal verder worden uitgebouwd en 
geïntensiveerd. 

Communicatiemiddelen inzetten waarmee op maat kan worden 
gecommuniceerd 

Om op maat te kunnen communiceren zetten we, behalve de traditionele 
communicatiemiddelen, ook (nieuwe) digitale media in. Deze kunnen 
bruikbaar zijn voor het gericht verspreiden van informatie en voor 
communicatie met de doelgroepen (of om de doelgroep onderling te laten 
communiceren). Snel te realiseren zijn een digitale nieuwsbrief en een 
nieuwswidget van bereikbaardelft.nl. De inzet van social media, zoals 
twitter, of communicatie via mobiele apparatuur (telefoons, i-phones, 
navigatiesystemen) vraagt om een nadere beoordeling. Net als bij de inzet 
van traditionele media moet altijd de vraag centraal staan met welk medium 
de doelgroep het beste kan worden bereikt. De inzet van nieuwe media is 
dan ook geen doel op zich. Bij social media geldt bovendien dat dit 
interactieve media zijn, geen media voor éénrichtingverkeer. Die interactie - 
het reageren op- moet dus goed worden georganiseerd. Bij wijze van proef 
is inmiddels gestart met de twitter Obereikbaardelft. Zijn de ervaringen 
positief dan gaan we hiermee door. 



Extern overleg over stedelijke bereikbaarheidsonderwerpen 

De gemeentelijke vakteams en projecten communiceren over hun eigen 
werkzaamheden met name met direct belanghebbenden, dus de bewoners, 
ondernemers en instellingen in de directe omgeving van het werk 
(omgevingscommunicatie en -management). Communicatie over stede!ijke 
bereikbaarheidsonderwerpen ontstijgt het niveau van de projecten. Het is 
echter wel van belang dat ook over deze onderwerpen met verschillende 
partijen kan worden gesproken. Deze opgave is ook verwoord in het 
coalitieakkoord. 

Met name binnenstadspartijen hebben een direct belang bij 
bereikbaarheidsvraagstukken. Deze zijn vertegenwoordigd in de SCMD 
(Stichting Centrummanagement Delft). Dit platíorm leent zich dan ook voor 
een gestructureerd overleg over bereikbaarheid. Doel is om het meedenken 
over bereikbaarheidsoplossingen mogelijk te maken en op deze manier de 
kwaliteit van deze oplossingen en het draagvlak hiervoor te vergroten. 
Mogelijk kan ook de locale SER hierin een rol spelen. 

6. Uitvoering en organisatie 

6.1 Aanpak 

"Werkendeweg" wordt gestalte gegeven aan de inbedding van de 
bereikbaarheidsregie en de implementatie en uitvoering van het 
bereikbaarheidsbeleid. Bij deze werkwijze is het praktisch om met een 
werkgroep communicatie te werken. 
De werkgroep biedt op basis van het strategisch communicatieplan 
ondersteuning bij de verdere ontwikkeling en presentatie van het 
bereikbaarheidsbeleid. De werkgroep signaleert gemeentebreed welke 
successen kunnen worden gemeld en onderneemt acties om deze te 
verzilveren. Bijvoorbeeld door stelselmatig publiciteit te zoeken over 
opleveringen van projecten die van belang zijn voor de bereikbaarheid. 

Aan de werkgroep nemen deel: De bereikbaarheidsregisseur, de 
communicatiemedewerker bereikbaarheidsregie en de woordvoerder van de 
Wethouder. 



6.2 Middeleninzet 

Op dit moment zijn al diverse communicatiemiddelen in gebruik voor 
bereikbaarheidscommunicatie. Uit de nadere uitwerking van doelgroepen 
zal duidelijk worden welke verbetering van de middeleninzet nodig is. Een 
eerste aanzet volgt uit onderstaand overzicht van in gebruik zijnde en 
mogelijk nieuw in te zetten middelen: 

De website www. bereikbaardelft. n1 

Deze website blijft de basis voor actuele en statische informatie over 
bereikbaarheid. De site is inmiddels een jaar in gebruik. Is aanvankelijk als 
een aparte site ontwikkeld omdat onderbrengen bij de gemeentesite 
technisch niet kon, maar deze integratie heeft onlangs wel kunnen 
plaatsvinden. 
De site zal nog verder worden verbeterd. 

Campagne-uitingen van bereikbaardelftnl 

Bedrijven en instellingen met veel bezoekers zijn benaderd met de vraag of 
zij een display met bereikbaardelft-kaartjes op de balie willen zetten. Op 
deze wijze zijn circa veertig displays uitgezet. 
Het logo bereikbaardelit wordt op verzoek beschikbaar gesteld aan derden. 
(Zo heeft Gamma het logo op de kassabonnen afgedrukt.) 
Voor de Stadskrant zijn stoppers ontwikkeld in verschillende formaten, 
voorzien van het logo en een korte tekst. 
In december 2009 zijn posterddriehoeksborden ingezet om 
bereikbaardelfhl onder de aandacht te brengen en is ook de oplevering 
van de Papsouwcelaan aangegrepen om de campagne over het voetlicht te 
brengen. 
De campagne zal verder worden uitgebouwd en geïntensiveerd. 

bereikbaar 

Stadskrant 

De redactie van de Stadskrant verzorgt een vaste rubriek met informatie 
over afsluitingen en omleidingen. 
Met de redactie van de Stadskrant worden afspraken gemaakt over 
voorzetting en mogelijk intensivering van deze rubriek. 



Persberichten 

Over belangrijke wegwerkzaamheden en opleveringen gaan persberichten 
uit. 
We zorgen ervoor dat de kernboodschap van bereikbaar delft consequent in 
de persberichten tot uitdrukking komt en dat alle belangrijke afsluitingen en 
opleveringen aandacht krijgen. Dit kan door dit expliciet op te dragen aan de 
projecten en door continue aandacht door de werkgroep communicatie. 

RTV West verkeersjournaal 

Met RTV West bestaan contacten op basis waarvan nieuwe en actuele 
verkeersinformatie op radio en tv wordt uitgezonden. 
Het gebruik van deze mogelijkheid wordt voortgezet. 

Naar Delft 

In de regionaal verspreide toeristische uitgave Naar Delft wordt 
bereikbaarheidsinformatie opgenomen, voorzien van het logo. 
We gaan hiermee door en verkennen de mogelijkheden van opname van 
bereikbaarheidsinformatie in andere (toeristische) uitgaven. 

Stadsgids 

In de Stadsgids 2010 is een advertentie van een halve pagina opgenomen 
met logo en tekst over bereikbaardelft. 
Ook in volgende edities van de Stadsgids plaatsen we een advertentie.. 

Overleg met binnenstadsondernemers 

Op dit moment vindt overleg met binnenstadsondernemers op ad hoc basis 
plaats. Zoals bij de strategische uitgangspunten al is benoemd, is het goed 
om te komen tot een meer gestructureerd overleg met het SCMD en 
eventueel met de SER. 

Delft Bouwt 

Het informatiecentrum Delft Bouwt is uitgegroeid tot een belangrijk punt 
voor communicatie met individuele bezoekers en groepen. Met is logisch om 
ook de bereikbaarheidsinformatie hier een goede plek te geven en de 
voorlichters van actuele informatie te voorzien. Dat gaan we dus doen. 



Digitale nieuwsbrief 

Een digitale nieuwsbrief is een goed middel voor actieve 
informatieverstrekking aan verschillende doelgroepen. Voorwaarde voor de 
inzet van dit middel is dat voldoende nieuwsaanbod beschikbaar is. Gelet 
op de ambities om tot een betere bereikbaarheidsregie te komen, mag 
worden verwacht dat we inderdaad voldoende te melden zullen hebben. 
Dit betekent dat we een digitale nieuwsbrief ontwikkelen, gekoppeld aan 
www,bereikbaardelft.nl. 

Nieuwe innovatieve middelen 

Zoals bij de strategische uitgangspunten al benoemd gaan we innovatieve 
middelen inzetten. Zo wordt ervaring opgedaan met de twitter 
@Bereikbaardelft. Als nog andere innovatieve middelen geschikt zijn zetten 
we ook deze in. 

6.3 Opvang van vragen en klachten 

Delft hanteert een centrale opvang van vragen en klachten, zowel via 
gemeentesite (het contactformulier), als telefonisch (telefoonnummer 
1401 5). Ook vragen en klachten over bereikbaarheid worden en blijven op 
deze manier opgevangen. 
Wel is het in verband met een goede sturing van 
bereikbaarheidsmaatregelen nodig dat de bereikbaarheidsregie zicht heeft 
op deze vragen en klachten en een rol kan nemen in de afdoening ervan. 
Dit is een actiepunt voor nadere uitwerking. 

6.4 Richtlijnen voor projectcommunicatie 

Eén van de uitgangspunten voor de bereikbaarheidscommunicatie is om 
zoveel mogelijk zenders in te schakelen. Vanuit de gemeente zijn de 
verschillende projectorganisaties van infrastructurele projecten belangrijke 
zenders. In het bijzonder geldt dit voor het Spoorzoneproject en het project 
Tramlijn 19 (waaronder de projecten Kapelsbrug en Sebastiaansbrug). 
Deze projectorganisaties zijn en blijven verantwoordelijk voor de 
communicatie met de eigen doelgroepen. Dat geldt dus ook voor de 
communicatie over afzettingen en omleidingen in de directe omgeving van 
het werk. 
Zodra de impact van een project op de bereikbaarheid het buurtniveau 
ontstijgt is het beter om de communicatie daarover op centraal niveau te 
organiseren. Dit betekent dat het project de bereikbaarheidsboodschappen 
gaat communiceren die centraal worden geformuleerd en beschikbaar 
gesteld en dat op centraal niveau de projectcommunicatie wordt 
ondersteund door de inzet van communicatiemiddelen zoals genoemd in dit 
plan. 
Dit zal nader worden uitgewerkt in richtlijnen voor de projectcommunicatie. 



6.5 Onderzoek 

Om inzicht te krijgen in met name de beleving van de bereikbaarheid van de 
stad maakt Communicatie gebruik van onderzoeksgegevens. Zo komen 
gegevens uit het periodieke onderzoek 'Toeristisch bezoek aan steden' en 
uit de nog te starten monitor van het bestuursprograrnma. Verder blijft 
Communicatie alert op kansen voor effectmeting. Zo zal een poll worden 
opgenomen op bereikbaardelftml en zullen de bezoekgegevens van de site 
worden geanalyseerd. 

6.6 Parkeercommunicatie 

De raad heefi geld beschikbaar gesteld voor parkeercommunicatie. Het 
vakteam Mobiliteit maakt hiervoor een plan. Aandachtspunten daarbij zijn 
onder meer de communicatie met belanghebbenden (over 
parkeergebieden, parkeervergunningen, de spelregels van autoluwplus etc), 
de communicatie met (frequente) binnenstadsbezoekers en met toeristen 
over de parkeermogelijkheden in Delft. Vakteam Mobiliteit hanteert hierbij 
het uitgangspunt dat de parkeercommunicatie moet passen binnen het 
project bereikbaar Delft. 

8. Actielijst 

Uit dit strategisch communicatieplan volgt een reeks van acties. Een 
overzicht daarvan is opgenomen in de bijlage. 

Jan Langstraat 
Gemeente Delft, vakteam Communicatie 
Juli 201 0 / laatst gewijzigd 13 mei 201 1 



Bijlage: actielijst communicatieplan bereikbaarheid 

actie 1. voortzetten 
2. intensiveren 
3. nieuw 


