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Belangenvereniging     TU Noord 
 

Reactie op eindrapportage Lokaal Verkeers- en Vervoerplan 
 
 
 

LVVP: voorrang voor bewoners? 
 
 
De eindrapportage LVVP is belangrijk verbeterd ten opzichte van de eerdere versie. Een koppeling 
met het nieuwe luchtkwaliteitsplan is positief. Er blijven echter nog enkele belangrijke 
verbeterpunten, met name ten aanzien van de hoofdverkeersroute door TU Noord. Wij hebben twijfels 
over de uitvoering van de goede voornemens. 
 
Het lijkt vanzelfsprekend: verkeer dat zich aanpast aan een woonbuurt, voorrang voor bewoners, maar de 
werkelijkheid is anders. Bewoners, voetgangers, spelende kinderen verliezen nog steeds terrein aan het 
almaar drukker wordende verkeer. In het nieuwe Lokaal Verkeers- en Vervoersplan lijkt nog steeds alles 
mogelijk: groei van het autoverkeer én meer ruimte voor de fiets én meer openbaar vervoer én verdere 
verdichting van de stad én voldoen aan alle milieunormen in woonbuurten.  
 
Als bewoners van een van de zwaarst belaste gebieden in Delft hebben wij bij college en raad herhaaldelijk 
aandacht gevraagd voor onze zorgen over de (on)leefbaarheid door het sterk groeiende verkeer in onze 
buurt. Aandacht voor gezondheid van bewoners, bijv. voor de toename van astmatische en allergische 
klachten, is tot nu toe minimaal. Bij het ontwikkelingsplan TU Noord is door B&W toegezegd in het LVVP de 
verkeersproblematiek aan te pakken. In het eerste concept LVVP vonden wij hier niets van terug; reden voor 
de raad om de wethouder te verzoeken met bewoners te overleggen over mogelijke oplossingen voor de 
problemen met verkeer, luchtkwaliteit en lawaai in onze buurt. Dat is gebeurd en het LVVP bevat nu tal van 
ideeën om de leefbaarheid in onze buurt te verbeteren. Daar zijn we blij mee, het plan is er echt door 
verbeterd. 
 
Een belangrijk positief punt vinden wij ook de koppeling met het nieuwe Plan van Aanpak luchtkwaliteit 2005-
2020. Tegelijk stellen we vast dat we grote twijfels houden over het effect en de uitvoerbaarheid (of beter 
gezegd de daadwerkelijke uitvoering) van de maatregelen in het LVVP en de gerelateerde plannen. Reeds 
bij de raadsbehandeling van het vorige VVP (behandeling in commissie Wonen 1998) werden veel 
knelpunten gesignaleerd (door o.a. CDA, PvdA, GL) in onze buurt - Nassaulaan, doorgaande route naar 
centrum, luchtkwaliteit (!) om er enkele te noemen - waar geen adequate oplossing voor is uitgevoerd. Ook 
zijn veel maatregelen uit eerdere plannen van aanpak luchtkwaliteit nooit van het papier af gekomen. Het feit 
dat dit onderwerp nu voor het eerst ‘vanzelf’ op de bespreekagenda staat van de Commissie Duurzaamheid 
geeft daarentegen hoop. 
 
Omdat wij graag in positieve zin meedenken, geven we hier een aantal overwegingen en verbeterpunten 
voor zowel LVVP als het Luchtkwaliteitsplan 2005-2020. 
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De aanpassingen hebben geleid tot een beter, maar inconsistent en onvolledig plan 
Naast het eindrapport LVVP is een hele reeks bijlagen opgenomen waar niet alleen maar bijzaken of 
achtergrondinformatie in te vinden is. Heeft het herziene LVVP zelf al een hoog knippen-en-plakken-gehalte, 
de vele bijlagen, waaronder resultaten van workshops en onvolledig verwerkte antwoorden op 
inspraakreacties maken het geheel er niet overzichtelijker op. Wij pleiten voor behandeling in derde termijn 
van een volledig geïntegreerd, onderbouwd en doorgerekend LVVP. 
Er wordt in de nota veel gezocht, onderzocht en nagegaan, ook op belangrijke onderwerpen. Voor bestaande 
knelpunten voor de leefomgeving op het gebied van luchtverontreiniging, verkeerslawaai en 
verkeersveiligheid dienen oplossingen gezocht te worden lezen we in 4.2. Er had moeten staan dat het LVVP 
deze biedt. Ook toezeggingen als Een deel van deze suggesties wordt mogelijk overgenomen (suggesties 
LVVP workshop Milieu en Verkeer september 2004) scheppen onzekerheid. Worden de gewenste resultaten 
bereikt?. Voor wat betreft de situatie in onze wijk moeten de concrete oplossingen uit het nieuwe Plan van 
Aanpak luchtkwaliteit 2005-2020 komen. Concreet valt in het LVVP nu te lezen: Om die reden is de 
totstandkoming van het nieuwe plan van aanpak luchtkwaliteit versneld. Naar verwachting kan deze nu 
parallel aan en in samenhang met dit LVVP worden vastgesteld. Wij hebben weliswaar geen inspraak 
kunnen leveren op dit plan, maar hebben wel vast kunnen stellen dat het plan ambitieuzer is dan zijn 
voorgangers. We hopen van harte dat de uitvoering daadkrachtiger zal zijn dan van de vorige plannen van 
aanpak luchtkwaliteit, waar tot nog toe weinig van is uitgevoerd. 
Wij pleiten voor integrale behandeling en vaststelling van deze gerelateerde plannen. Instemming met 
het LVVP moet samengaan met instemming met het Plan van Aanpak Luchtkwaliteit 2005-2020. 
 
Het LVVP bevat nog een aantal missers 
Het LVVP bevat verschillende belangrijke missers, waarvan we er toch enkele willen noemen. Het 
verkeersplan gaat uit van 0% verkeersgroei tot 2020. Dit is niet alleen onjuist, het is ook nog eens 
misleidend. De groei vlakt af naar 0% in 2020. Alle studies, behalve het Delftse LVVP, gaan uit van 20-30% 
verkeersgroei tot 2020, waarbij het vrachtverkeer zelfs meer dan 40% toeneemt (Nota Mobiliteit, Regionale 
Nota Mobiliteit Haaglanden en o.a. stedelijke verkeersanalyse mer-studieTechnopolis 2004). Ook alle 
gangbare verkeersmodellen (o.a. NRM 2005) gaan hiervan uit, maar Delft heeft een eigen verkeersmodel in 
eigen beheer. Alleen de afgelopen twee jaar al groeide het verkeer op de binnenring 9% en deze trend zet 
zich de komende jaren door. Bovenop de autonome groei komt de sterke plangerelateerde groei: 
Technopolis (het MER voorspelt voor 2020 een verkeersinfarct), verdubbeling Ikea (een half miljoen auto’s 
per jaar extra), uitbouw A13/A4 (groei van 160.000 naar 250.000 auto’s over de A13/A4) en de bouwplannen 
voor TU Noord (geprognosticeerde verkeersgroei in TU Noord van deze en andere plannen 60%). 
Het idee dat gedragsmaatregelen en het aanbieden van fiets- en railvervoer de groei van het autoverkeer 
stoppen, is al in de vorige eeuw verlaten. Beter zou het zijn deze groei op de stroomwegen te faciliteren en in 
woonbuurten selectief (met name vrachtverkeer, bussen) en effectief te beperken. 
Wij willen graag nieuwe modelberekeningen waarbij de autonome groei 2020 op een realistische 20-
30% wordt gezet. Dit ook in verband met de prognoses voor lucht en geluid. 
Wetgeving dwingt meer dan voorheen tot fundamentele keuzes: of verkeersgroei of wonen. Een 
lastige keus waar de politiek duidelijkheid in moet scheppen. 
 
In het LVVP staat te lezen (5.4.6) De luchtkwaliteit en de geluidhinder blijven zorgelijk, maar waarschijnlijk 
binnen de normen. Er is geen eenvoudige oplossing te vinden voor het overbelaste netwerk in het TU-
noordgebied. Ook in de NvA (A.3.1) lezen we dat lucht en geluid in TU Noord in de toekomst wel aan de 
normen voldoen. 
Dit is aantoonbaar en pertinent onjuist. De eigen gemeentelijke luchtkwaliteitskaarten geven voor 2010 forse 
overschrijdingen te zien, evenals de planberekeningen. Op andere plaatsen in het LVVP en bijbehorende 
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stukken wordt dit onderkend. Ernstiger is het om de normen gelijk te stellen met normen voor NO2 en dan 
nog alleen plandrempels. Ruimtelijke plannen (waaronder bouwplannen en het LVVP) moeten worden 
getoetst aan grenswaarden voor NO2 en fijn stof. Met name fijn stof (waarvan de norm 1 januari 2005 is 
ingegaan) heeft grote gezondheidsschade en vroegtijdige sterfte tot gevolg. Aan de etmaalgrenswaarde 
hiervoor wordt zeker niet voldaan, ook niet in 2010. Daarbij gaan we er gemakshalve aan voorbij dat de 
fijnstofnorm op termijn nog twee keer zo streng wordt… Rapportage op basis van vlakdekkende 
concentratiecontouren voor zowel NO2 als PM10 is noodzakelijk voor een juist inzicht in de problematiek. 
Ook aan de geluidnormen kan niet worden voldaan zonder sanering van de woningen op de B-lijst. 
Bewoners krijgen sinds 1986 te horen dat hun woning gesaneerd wordt. Naast stiller asfalt dient de 
gemeente deze verplichting eindelijk eens na te komen. 
 
Een andere belangrijke misvatting in zowel LVVP als Plan van Aanpak Luchtkwaliteit 2005-2020 is de 
veronderstelling dat woningen aan de normen voor luchtkwaliteit moeten voldoen. Niet woningen, maar de 
buitenlucht in het algemeen moet op alle plaatsen (dus zelfs midden op de weg) aan de normen voldoen. De 
Raad van State heeft dit in alle recente uitspraken en in de voorlichting over de voorgestelde Ministeriele 
Regeling luchtkwaliteit ondubbelzinnig duidelijk gemaakt. De herziene AMvB Luchtkwaliteit 2005 (welke nu 
voorligt bij het parlement) sluit om deze reden ook het onderscheid tussen gevoelige en niet gevoelige 
bestemmingen uit. Bouwen tot op de grens kan dus wettelijk gezien niet. Voor de volledigheid zij nog vermeld 
dat de Circulaire ‘Van Geel’ van 30 september 2004 om genoemde reden ook formeel is ingetrokken. 
Wij willen graag dat in het LVVP deze omissies worden hersteld en dat de prognoses in de 
verschillende gemeentelijke plannen en onderzoeken voor dezelfde planjaren consistent zijn. 
De toezegging aan bewoners dat hun woningen voor verkeerslawaai gesaneerd worden, moet nu 
eindelijk eens uitgevoerd worden. 
 
Wij hebben bij alle gelegenheden aangeven dat een hoofdverkeersader met 30.000 auto’s per dag niet in 
een woonbuurt hoort en we blijven dit standpunt herhalen. Uit fig. 13 in het nieuwe Luchtkwaliteitsplan blijkt 
dat de voorgestelde maatregelen voor deze straten nog tekort schieten. Verschuiving van de belangrijkste 
toegang tot Delft van A13-Centrum naar A13 Delft-Zuid is op termijn onvermijdelijk, zeker gezien de 
groeicijfers waar rekening mee moet worden gehouden. Ook geregelde dosering en meer knippen dan nu in 
het LVVP voorzien zijn daarbij nodig. Zolang wij vaststellen dat alle ruimtelijke plannen doorgaan, maar aan 
verkeer en leefbaarheid in onze buurt tot nu toe nog niets gedaan is (afgezien van tram 19), zullen wij ook via 
formele procedures blijven aandringen op maatregelen. Zo ligt om die reden de bestemmingsplanprocedure 
Delftse Poort Zuid al langer dan de wettelijk toegestane termijn van vier maanden stil, hebben wij bezwaar 
gemaakt tegen het voorbereidingsbesluit TU Noord en zullen we dat ook bij alle volgende besluiten blijven 
doen zolang niet besloten is tot afdoende maatregelen. 
 
Onze grootste zorgpunten zijn de (politieke) wil om de nu voorgestelde maatregelen onverkort te 
steunen en de zekerheid over resp. de termijn waarop deze worden uitgevoerd. 
We dringen aan op het concreet maken van ideeën (milieuzonering bijv.) en op harde koppeling aan 
bouwplannen. 
We willen graag een principe-uitspraak dat de hoofdroute voor TU/TNO en centrum zuid op termijn 
naar het zuiden verschuift en de route A13 -  Emerald -Delfgauw niet meer door de Wippolder gaat. 
We zien het LVVP in samenhang met het FAP en het Luchtkwaliteitsplan als een belangrijke stap in 
de goede richting en zijn graag bereid hierin positief mee te blijven denken. 


