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REACTIE OP  
                                                     Nota van beantwoording 
  
                    Inspraakreacties op concept onttrekkingsbesluit Mekelweg 

  
  

Hieronder treft u steeds in blauw-cursief de reactie door Belangenvereniging TU Noord op het antwoord 
(zwart -gewoon lettertype) van de gemeente aan Commissie en Raad op onze zienswijze. 
 
Delft, oktober 2007 – REACTIE: DECEMBER 2007 
  
  
1. Inleiding 
Ten behoeve van de aanleg van het Mekelpark wordt het gebied rond de Mekelweg heringericht als 
verblijfsgebied en dient een aantal wegen en parkeerplaatsen aan de openbaarheid te worden onttrokken. 
Dit betekent dat na de onttrekking de Mekelweg alleen nog beschikbaar is voor openbaar vervoer 
(buslijnen en tramijn 19) en langzaam verkeer (fietsers en voetgangers). De eerste fase van het project 
betreft het functievrij maken van de Mekelweg tussen de Christiaan Huygensweg en de Watermanweg.  
  
De tweede fase van het project betreft het laatste deel van het functievrij maken van de Mekelweg tussen 
de Christiaan Huygensweg en de Watermanweg, alsmede het functievrij maken van de Mekelweg tussen 
de Watermanweg en de Thijsseweg en het eerste deel van de Thijsseweg zelf (parallel lopend met de 
Thijssevaart), ten behoeve van de aanleg van de trambaan voor Tramlijn 19.  
  
Bij besluit van 31 mei 2007 heeft de raad van de gemeente Delft ingestemd met het ontwerp 
onttrekkingsbesluit.  
Dit ontwerp heeft vanaf 2 juli 2007 gedurende zes weken ter inzage gelegen voor het indienen van 
zienswijzen.  
Bij brief van 28 juni 2007, ontvangen op 2 juli 2007 heeft de Belangenvereniging TU Noord zienswijzen 
ingebracht. In het onderstaande wordt ingegaan op deze zienswijzen. 
  
Het College heeft niet gereageerd op onze stelling dat: 
 
Dit besluit betekent dat een gebied ter grootte van de Delftse binnenstad wordt afgesloten voor 
gemotoriseerd verkeer zonder dat de gevolgen daarvan voor het verkeer rondom het TU gebied 
zijn opgelost. Het gaat hierbij dus om een zeer ingrijpend besluit met grote consequenties voor de 
omliggende woongebieden. 
Daaraan kan worden toegevoegd dat dit besluit wordt behandeld als een simpele 
verkeersmaatregel, terwijl de planologische effecten ervan voor de Wippolder ingrijpend zijn.   
  
2. Inspraakreactie 
Punt 1: 
De Belangenvereniging TU-Noord stelt dat er een gebrek is aan een visie over de gevolgen van de 
onttrekking. Dit illustreert zij aan de hand van het gefragmenteerd vóórkomen van de afsluiting in 
verschillende bestemmingsplannen en het LVVP.  
  
 
Reactie: 
De klacht omtrent gebrek aan visie en het gefragmenteerd voorkomen van de ontsluiting wordt niet 
herkend. Het beleidskader wordt namelijk gevormd door het LVVP. Hierin zijn voor Delft integrale 
afwegingen gemaakt voor het verkeers- en vervoersbeleid. Hierin is ook de onttrekking van de Mekelweg 
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meegenomen. De gevolgen er van op de belasting van het wegennet zijn ook ingeschat, met behulp van 
het verkeersmodel voor Delft. 
  
Waar noodzakelijk wordt het LVVP telkens doorvertaald naar andere plannen. Zo wordt in het 
Bestemmingsplan TU-Midden opgenomen welke ruimtelijke consequenties volgen voor de verkeersruimte 
volgens het LVVP. Hier maakt de onttrekking van de Mekelweg onderdeel van uit. 
  
 
Citaten uit het LVVP (met onderstrepingen door de Belangenvereniging): 
“Zo is in het onderzoek voor Technopolis bijvoorbeeld berekend dat tramlijn 19 leidt tot een forse verandering in de 
vervoerwijzekeuze. Zo zal het marktaandeel van het autoverkeer in de TU-wijk door tramlijn 19 met 8% dalen. 
De grootste problemen doen zich voor op de in- en uitvalswegen naar de A13 en de A4. In de komende 15 jaar zullen in en rondom 
Delft een groot aantal woningen worden gebouwd en bedrijfsterreinen worden ontwikkeld. Veruit de omvangrijkste locatie is 
Technopolis. Daar zullen naar verwacht 12.000 tot 15.000 mensen gaan werken. Deze nieuwe ontwikkelingen versterken de 
economische basis van de stad. Gezien vanuit een regionaal bereikbaarheidsperspectief is het gewenst dat nieuwe ontwikkelingen 
zoveel mogelijk binnen bestaand stedelijk gebied zullen plaatsvinden. Er kan gebruik gemaakt worden van bestaande infrastructuur 
en het wordt voor meer mensen mogelijk om dicht bij hun werk te wonen. Toch genereren deze nieuwe ontwikkelingen, nieuw 
autoverkeer. Met behulp van het verkeersmodel is onderzocht waar door al deze ontwikkelingen in de toekomst 
capaciteitsproblemen zullen kunnen ontstaan en hoe deze kunnen worden opgelost. Dit heeft geresulteerd in uitbreiding van de 
wegcapaciteit. Enkele belangrijke maatregelen zijn: 

• Kruithuisweg ongelijkvloers over de kruising met de Voorhofdreef en Tanthofdreef leiden  
• Vergroten van de capaciteit van de kruisingen van de Kruithuisweg met de Schieweg en de Schoemakerstraat  
• Vergroten van de capaciteit en verbeteren van de verkeersveiligheid van de kruising provincialeweg met de van 

Foreestweg  
• Verbreden van de Beatrixlaan tot een 2 x 2 profiel  
 

Aangezien de normoverschrijdingen gering zijn en de veranderingen in het verkeerscirculatie in deze gebieden groot zijn (met name 
TU-noord) zal jaarlijks gemonitord (berekend) worden of de luchtkwaliteit verbeterd. Mocht blijken dat de ontwikkelingen negatief 
zijn, zullen extra maatregelen worden voorgesteld die de omvang van het verkeer en met name het vrachtverkeer plaatselijk zullen 
beperken.” 
 
De Belangenvereninging TU Noord: 
De afsluiting van de Mekelweg is onderdeel van het LVVP, maar dat geldt ook voor de maatregelen 
tram 19 en het vergroten van de capaciteit kruising A13/Kruithuisweg. De tram zal er, gezien de 
problemen met de Sebastiaansbrug en de aanleg van de spoortunnel niet zijn voor 2013 en met 
een verbetering van genoemde kruising is zelfs nog geen begin gemaakt. Met andere woorden: 
met de afsluiting van de Mekelweg kan in het LVVP rekening zijn gehouden, maar er is bij het 
besluit over de Mekelweg geen rekening gehouden met het uitblijven van de maatregelen ter 
voorkoming van verkeersoverlast en luchtvervuiling. Dit ondanks het feit dat ook in het LVVP 
wordt erkend dat de werkgelegenheidscapaciteit van Technopolis aanzienlijk zal uitbreiden, deze 
ontwikkelingen nieuw autoverkeer zal genereren en dat met name in het TU-noord gebied grote 
veranderingen in de verkeerscirculatie gepland zijn.  
 
De afsluiting van de Mekelweg is zo’n verandering met direct grote gevolgen voor de 
verkeersveiligheid en luchtkwaliteit in de omliggende straten. Dit verkeersbesluit is onzorgvuldig 
door het ontbreken van maatregelen die de effecten de afsluiting van de Mekelweg bestrijden.  
Zo had dit besluit voorzien moeten zijn van een (bijgestelde) kwantificering van de effecten op de 
luchtkwaliteit in de omgeving. Om aan te geven dat hierover jurisprudentie bestaat wijzen we u op  
LJN: AW5657, Rechtbank Dordrecht (bijlage 1) 
 
De verwijzing naar de bestemmingsplannen als “doorvertaling” van het LVVP verbaast ons. In de 
eerst plaats is het LVVP niet doorgerekend op luchtkwaliteitseffecten, terwijl de 
bestemmingsplannen TU-Noord en TU-Midden, waar dat wel is gebeurd,  geen rechtsgeldigheid 
hebben.  
Het bestemmingsplan TU-Noord wordt juist op het punt van luchtkwaliteit door de 
Belangenvereniging aangevochten en het bestemmingsplan TU-Midden is zelfs nog niet 
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vastgesteld door de raad. Er ligt dus geen voorgaand besluit waarin aangetoond is dat het 'goed 
zit' met de luchtkwaliteit in TU Noord, ook niet het LVVP. 
 
Punt 2: 
De Belangenvereniging TU-Noord stelt dat de effecten van de luchtkwaliteit op de omliggende wegen ten 
onrechte niet zijn meegenomen in het onttrekkingsbesluit.  
  
Reactie: 
Er is geen afzonderlijk luchtkwaliteitonderzoek verricht naar de afsluiting van de Mekelweg. Het 
onttrekkingbesluit Mekelweg maakt namelijk onderdeel uit van de realisatie van het verkeersbeleid 
rondom het TU Middengebied dat is ingezet met het LVVP, uitgewerkt in o.a. bestemmingsplannen. De 
luchtkwaliteit is onderzocht in het kader van deze bestemmingsplannen. De afsluiting Mekelweg is als 
vaststaande maatregel meegenomen in het luchtkwaliteitonderzoek voor de bestemmingsplannen TU 
Noord (Onderzoek Luchtkwaliteit bestemmingsplan TU Noord, adviesbureau RBOI, 31 augustus 2006) en 
TU Midden (Luchtkwaliteitsonderzoek TU Midden, gemeente Delft, 23 juni 2006).  
  
Uit deze onderzoeken blijkt dat de effecten van de afsluiting van de Mekelweg op de luchtkwaliteit beperkt 
blijven tot de Schoemakerstraat en dat er geen overschrijdingen zijn van de luchtkwaliteitsnormen. Er is 
daarmee aangetoond dat wordt voldaan aan de grenswaarden uit het Besluit Luchtkwaliteit 2005. 
 
Citaten uit het LVVP (met onderstrepingen door de Belangenvereniging): 
Met de maatregelen uit het LVVP en het Plan van aanpak luchtkwaliteit 2005-2020 zal geheel Delft in 2020 aan de 
luchtkwaliteitsnormen voldoen.Aangezien de normoverschrijdingen gering zijn en de veranderingen in de verkeerscirculatie in deze 
gebieden groot zijn (met name TU-noord) zal jaarlijks gemonitord (berekend) worden of de luchtkwaliteit verbetert. Mocht blijken dat 
de ontwikkelingen negatief zijn, zullen extra maatregelen worden voorgesteld die de omvang van het verkeer en met name het 
vrachtverkeer plaatselijk zullen beperken  
 
De Belangenvereninging TU Noord: 
Het voldoen aan luchtkwaliteitsnormen veronderstelt de verkeersmaatregelen genoemd onder 1 
(tram 19 en kruising A13/Kruithuisweg). Juist in TU-noord gebied is volgens het LVVP jaarlijkse 
monitoring wenselijk gezien de grote veranderingen in de verkeerscirculatie. Gezien het uitblijven 
van tram 19 en andere beloofde verkeersmaatregelen moet daarom zowel de verkeerscirculatie in 
het gebied als de luchtkwaliteit als gevolg van het afsluiten van de Mekelweg voor de komende vijf 
jaar opnieuw berekend worden. 
 
Dat het effect op de luchtkwaliteit beperkt zou blijven tot de Schoemakerstraat verbaast ons zeer 
gezien de door bewoners van Julianalaan-west geconstateerde enorme toename van verkeer langs 
hun huizen sinds de Mekelweg is afgesloten. 
 
De Belangenvereniging is van mening dat al zonder de afsluiting van de Mekelweg de 
luchtkwaliteitsnormen langs de doorgaande wegen van TU-Noord ruim worden overschreden en in 
2010 niet aan de wettelijke norm zullen voldoen. 
Het bestemmingsplan TU-Noord wordt juist op het punt van luchtkwaliteit door de 
Belangenvereniging aangevochten en het wachten is nog steeds op een reactie van de Provincie. 
Met afsluiting van de Mekelweg zal de overschrijding van de normen voor luchtkwaliteit alleen nog 
maar verder toenemen en nog verder boven de wettelijke norm uitstijgen. 
 
Bijlage 2 bevat de toelichting op onze bedenking op het bestemmingsplan TU-Noord en heeft 
betrekking op de luchtkwaliteit in het TU-Noord- gebied. Deze toelichting hebben wij opgesteld op 
verzoek van de provincie tijdens de hoorzitting voor het bestemmingsplan TU-Noord van 5 oktober 
2007. 
  
Punt 3: 
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De Belangenvereniging TU Noord stelt dat van het ambtelijk apparaat is vernomen dat de afsluiting van 
de Mekelweg belangrijke gevolgen zal hebben voor met name de Schoemakerstraat en dat hier nog altijd 
oplossingen voor worden gezocht. 
  
Reactie: 
Op dit moment vinden inderdaad verkenningen plaats naar aanpassingen van de infrastructuur in en 
rondom het TU-gebied. Deze hebben echter niet alleen te maken met de onttrekking van de Mekelweg, 
maar evenzeer met andere ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van het (voormalige) TNO-terrein, de 
ontwikkeling van Technopolis, en gewenste veranderingen in de ontsluitingsstructuur van het 
TU-Noordgebied. 
  
De onttrekking van de Mekelweg leidt niet tot in totaal meer verkeer van en naar de TU, maar wel tot een 
andere verdeling van het verkeer over het netwerk. Een aanzienlijk deel van het verkeer komt uiteindelijk 
uit op de Schoemakerstraat. Deze is op dit moment al aanzienlijk belast, maar volgens de uitgevoerde 
verkenningen kunnen de gevolgen van de onttrekking van de Mekelweg nog opgevangen worden. Het lijkt 
er echter op dat vervolgens voor de overige (bovenstaande) ontwikkelingen de beschikbare reserve te 
klein is, zodat verwacht wordt dat in de toekomst wel aanpassingen van de Schoemakerstraat 
noodzakelijk zijn. 
 
De Belangenvereninging TU Noord: 
Wij zijn blij dat de gemeente erkent dat aanpassingen van de Schoemakerstraat nodig zijn. Wij zijn 
echter wel van mening dat niet alleen de Schoemakerstraat veel drukker is geworden door de 
afsluiting van de Mekelweg.  Verkeer dat de gebouwen aan de westzijde van het TU-terrein wilde 
bereiken kon tot 1 februari j.l, de datum dat de Mekelweg werd afgesloten, op het TU- terrein 
doorsteken, terwijl het nu om de Rotterdamseweg te bereiken via Julianalaan-west moet gaan of 
eventueel via de zuidelijke route vanaf de Kruithuisweg.   
Wat in de samenvatting van punt 3 niet vermeld staat is ons bezwaar dat wordt ingestemd met de 
afsluiting van de Mekelweg voordat oplossingen zijn gerealiseerd voor de toename van het verkeer 
op de Schoemakerstraat en Julianalaan-west. Voor de Schoemakerstraat zit men qua oplossingen 
nog in het stadium van eerste verkenningen en het alternatief voor Julianalaan-west, de Jaffalaan,  
is pas voor volgend jaar gepland. Met andere woorden, terwijl de Mekelweg (fase1) al bijna 10 
maanden is afgesloten, liggen de oplossingen voor de bewoners van omliggende straten nog in 
een ver verschiet.   
  
Punt 4: 
De Belangenvereniging TU Noord stelt dat met de keuze voor de onttrekking van de Mekelweg bewust 
een keuze is gemaakt voor het laten groeien van de intensiteit op de Julianalaan en de 
Schoemakerstraat. Dit zou in strijd zijn met de ‘nulgroei’ die de gemeente zou hanteren als argument voor 
ontwikkelingen. 
  
Reactie:  
De nulgroei waar in het bezwaar naar verwezen wordt verwijst vermoedelijk naar het uitgangspunt van het 
LVVP dat stelt dat de zogenaamde ‘autonome groei’ van het autoverkeer niet wordt gefaciliteerd, maar 
dat alleen uitbreiding van de auto-infrastructuur overwogen wordt als dit noodzakelijk is vanwege nieuwe 
of veranderde bestemmingen (bijvoorbeeld: een nieuwe woonwijk) of vanwege veranderingen in het 
wegennet. Dit laatste is het geval bij de onttrekking van de Mekelweg. Het onttrekken van de Mekelweg is 
aldus niet in strijd met het Delftse verkeersbeleid. 
  
Met de keuze voor de onttrekking van de Mekelweg, en, daarmee, voor de realisatie van het Mekelpark, 
blijft de totale hoeveelheid verkeer van en naar de TU hetzelfde. Wel zal een deel van het verkeer andere 
routes kiezen. Verwacht wordt dat dit niet zal leiden tot een toename van het verkeer op de op de gehele 
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Julianalaan of Schoemakerstraat. Daarentegen is een toename op delen ervan wel mogelijk, 
gecombineerd met afnamen op andere delen. 
  
Beschouw bijvoorbeeld verkeer vanuit het westen van de TU-wijk dat in de richting van de Nassaulaan wil 
gaan. Met de open Mekelweg zal dit verkeer misschien in hoofdzaak kiezen voor een route die de 
Mekelweg kruist om vervolgens op de Schoemakerstraat uit te komen. Vanaf de Schoemakerstraat wordt 
vervolgens via het Poortlandplein de Nassaulaan bereikt. Met de gesloten Mekelweg zal dit verkeer 
eerder kiezen voor een route via de Rotterdamseweg en Julianalaan naar het Poortlandplein. Dit leidt zo 
tot een toename op de westelijke Julianalaan1[1], maar daarentegen een afname op de Schoemakerstraat. 
  
Er wordt op gewezen dat op dit moment toegewerkt wordt naar een uitgebreide reconstructie van het 
wegennet in het TU-Noordgebied, samen met de aanleg van tramlijn 19 (zoals vastgelegd in het LVVP). 
Hierin wordt bijvoorbeeld de verbinding Jaffalaan - Zuidplantsoen geschikt gemaakt als de oost-west 
ontsluitingsroute, de Mijnbouwstraat wordt geschikt gemaakt voor twee richtingen, en de Julianalaan 
wordt geknipt ter hoogte van het voormalige hoofdgebouw van de TU Delft. Uiteindelijk wordt er zo aan 
gewerkt de leefbaarheid in het gebied te verbeteren. Het zal nog enige jaren vergen voordat alle 
reconstructies gerealiseerd zijn, maar de uitvoering van de Jaffalaan wordt bijvoorbeeld in 2008 voorzien. 
  
De Belangenvereninging TU Noord: 
Zie ook de beantwoording van de reactie op punt 3. 
Bij de beantwoording van punt 4 wordt echter wel erkend dat ook het verkeer op Julianalaan-west 
toeneemt als gevolg van de afsluiting van de Mekelweg. Deze toename zou echter een afname 
betekenen van het verkeer op de Schoemakerstraat. Zeer vreemd, omdat bij de beantwoording van 
punt 3 werd gezegd dat op de Schoemakerstraat het verkeer juist 
toeneemt en wel dusdanig dat maatregelen nodig zijn.  
Hieruit blijkt, dat de gemeente zelf geen totaalbeeld heeft van de effecten van de afsluiting van de 
Mekelweg. 
 
Verder zullen alle genoemde maatregelen die het verkeer zouden moeten ontlasten in het TU 
Noordgebied (tram19, Mijnbouwstraat, knip Julianalaan), met uitzondering van de route Jaffalaan / 
Zuidplantsoen, nog een verre toekomst ”droom”. (zie ook onze opmerkingen bij punt 1) 
Hier geldt dus hetzelfde als voor punt 3: niet nadat, maar voordat de Mekelweg wordt afgesloten 
zal men een oplossing moeten aanbieden aan de bewoners van de Schoemakerstraat en de 
Julianalaan. Zeker als de meeste structurele oplossingen nog voor een verre toekomst begroot 
zijn of zelfs nog niet gevonden zijn, zoals bij de Schoemakersstraat.  
  
Aan de Julianalaan-west zijn de bewoners al meer dan 25 jaar actief (zie bijlage 3) om een veiligere 
straat te krijgen (4 jaar geleden beloofde wethouder Grashof “er komt snel een 30 km zone”, 1,5 
jaar geleden zei wethouder Koning “er moeten op zeer korte termijn verkeer vertragende 
maatregelen komen) maar in tegenstelling tot alle beloften van de verantwoordelijke politici komt 
er meer in plaats van minder verkeer. 
 
Punt 5: 
De Belangenvereniging TU Noord stelt dat het risico bestaat dat al het verkeer tussen de 
Rotterdamseweg en de Schoemakerstraat zal kiezen voor een noordelijke route (bijvoorbeeld via de 
Julianalaan) wanneer de in fase 2 geplande afsluiting van de Mekelweg niet tegelijkertijd plaatsvindt met 
de opening van een alternatieve oost-west verbinding.  
  
Reactie: 

                                                 
1[1] Het deel tussen de Rotterdamseweg, de Michiel de Ruyterweg en het Poortlandplein. 
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Er zal ten alle tijde een oost-westverbinding beschikbaar blijven aan de zuidzijde van het gebied. De 
gemeente Delft kan dit garanderen aangezien het de gemeente is die hier het verloop van de 
werkzaamheden bepaalt, voor de aanleg van Tramlijn 19 en het wegennet van Technopolis. Er is dus 
geen risico dat vanwege het ontbreken van een zuidelijke ontsluiting meer verkeer zal kiezen voor een 
noordelijker ontsluitingsroute. 
  
De zuidelijke route tussen de Rotterdamseweg en de Schoemakerstraat blijft lopen via de Watermanweg - 
Mekelweg - Kluyverweg. Tijdens de werkzaamheden kan het noodzakelijk zijn ter hoogte van de 
Mekelweg een tijdelijke verharding te gebruiken. Vervolgens, na voltooiing van de bus-/trambaan aldaar, 
zal tijdelijk de bus-/trambaan gebruikt worden om ook het autoverkeer tussen de Watermanweg en de 
Kluyverweg te verwerken. Uiteindelijk, na aanleg van de hoofdverbindingen van Technopolis, zal de 
verbinding tussen de Schoemakerstraat en de Rotterdamseweg beschikbaar zijn via de hoofdverbinding 
van Technopolis (de ‘centrale as’). 
 
De Belangenvereniging TU Noord is blij met de toezegging dat er te allen tijde een oost-west 
verbinding aan de zuidzijde van het gebied zal blijven bestaan.  
 
Punt 6: 
De Belangenvereniging maakt zich grote zorgen dat fase 2 van de onttrekking door eigenhandig handelen 
van de TU Delft te vroeg wordt uitgevoerd. 
  
Reactie: 
De situatie ligt in handen van de gemeente Delft (zie het antwoord bij punt 5). Naar mening van de 
gemeente Delft is er dan ook geen reden voor de zorgen over eigenhandig handelen van de TU Delft. 
 
De Belangenvereniging TU Noord: 
Maar  waarom staat er dan in het besluit dat de raad is voorgelegd dat fase 2 van de afsluiting al 
zal ingaan op 1 maart 2008. Dit geeft de TU de mogelijkheid om net als bij de eerste fase van de 
afsluiting zogenaamd onderhoud te gaan plegen en de Mekelweg  fase 2 eerder te beginnen 
zonder dat de gemeente Delft iets kan, ook als er op dat moment nog geen alternatief is. 
 
Vreemder nog is dat de afsluiting van fase 1 volgens hetzelfde besluit op 1 december zal ingaan, 
terwijl de Mekelweg hier al sinds 1 februari van dit jaar is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. 
Ook hier ligt de situatie in handen van de gemeente Delft, maar heeft de TU Delft door eigenhandig 
handelen de gemeente volledig buitenspel gezet. De TU heeft zich hiermee boven de wet geplaatst. 
De rechter zou zo iets waarschijnlijk niet toestaan. 
Dat de TU zich bewust boven de wet plaatst, blijkt ook uit citaten van Collegevoorzitter, de heer 
Van Luijk (zie bijlage 4). 
 
Conclusie 
De ingebrachte zienswijzen geven geen aanleiding het ontwerp onttrekkingsbesluit d.d. 31 mei 2007 te 
heroverwegen, zodat het definitief kan worden vastgesteld.  
 
Het is de mening van de Belangenvereniging dat de gemeente zelf geen totaalbeeld heeft van de 
effecten van de afsluiting van de Mekelweg en dat onderzoek hiernaar wenselijk is. 
 
Gezien het uitblijven van tram 19 en andere in het LVVP beloofde verkeersmaatregelen zal zowel 
de verkeerscirculatie in het gebied als de luchtkwaliteit als gevolg van het afsluiten van de 
Mekelweg voor de komende vijf jaar opnieuw berekend worden. 
 
De Belangenvereniging TU Noord is van mening dat de Mekelweg niet mag worden afgesloten 
voor gemotoriseerd verkeer voordat er oplossingen zijn voor de verkeersoverlast en 
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luchtvervuiling als gevolg van die afsluiting voor de Schoemakerstraat, Poortlandplein, 
Julianalaan-oost  en Julianalaan-west. 
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BIJLAGE 1 
 
LJN: AW5657, Rechtbank Dordrecht , Awb 05/1457, Awb 05/1490, Awb 
05/1559 
Datum uitspraak: 28-04-2006 
Datum publicatie: 28-04-2006 
Rechtsgebied: Bouwen 
Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig 
Inhoudsindicatie: artikelen 3:2, 3:4 lid 2 en 7:12 Awb artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 Verkeersbesluit ten 
behoeve van het autoluw maken van de binnenstad. De bouwvergunning die als 
beweegreden geldt voor het nemen van het verkeersbesluit is vernietigd. Strijd met 
artikelen 3:4, tweede lid, en 7:12 Awb. Voorts onduidelijk hoe de in artikel 2 
Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen tegen elkaar zijn afgewogen. Strijd met de 
artikelen 3:2 en 7:12 Awb 
Uitspraak 
RECHTBANK DORDRECHT 
Sector Bestuursrecht 
procedurenummers: AWB 05/1457, AWB 05/1490 en AWB 05/1559 
uitspraak van de meervoudige kamer voor bestuursrechtelijke zaken 
inzake 
[xxx], allen wonend te Dordrecht, eisers sub 1, 
de vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid PMN Holding B.V. en 
PMN Exploitatie B.V. en de commanditaire vennootschap Parkeer Management Nederland C.V., alle gevestigd te 's-
Gravenhage, eisers sub 2, 
gemachtigde: mr. F. Hendriksen, advocaat te 's-Gravenhage, en 
de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rodamco Nederland B.V., gevestigd te Amsterdam, eiseres sub 
3, 
gemachtigde: mr. A. Kaspers, advocaat te Amsterdam, 
tegen 
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht, verweerder, 
gemachtigde: mr. J.H.A. van der Grinten, advocaat te Amsterdam. 
1. Ontstaan en loop van het geding 
Bij besluit van 31 mei 2005 heeft verweerder het zogenoemde autoluwe gebied in de binnenstad van de gemeente 
Dordrecht uitgebreid en daartoe verkeersbesluiten van 
23 juli 2002 en 3 juni 2003 gewijzigd. 
Eisers sub 1, bij ongedateerde brieven, ingekomen op 30 juni 2005, eisers sub 2, bij brief van 14 juli 2005, en 
eiseres sub 3, bij brief van 9 juni 2005, hebben hiertegen bezwaar gemaakt. 
Bij besluit van 10 november 2005, kenmerk SO/2005/8881, heeft verweerder deze bezwaren ongegrond 
verklaard. 
Tegen dit besluit hebben eisers sub 1 bij brief van 26 november 2005, eisers sub 2 bij faxbericht van 7 december 
2005, en eiseres sub 3 bij brief van 21 december 2005, beroep ingesteld bij de rechtbank Dordrecht. 
De rechtbank heeft met toepassing van artikel 8:14 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) de zaken 
ter behandeling gevoegd. 
Voorts heeft de rechtbank met toepassing van artikel 8:52 van de Awb bepaald dat tot versnelde behandeling van 
de beroepen wordt overgegaan. 
 
De zaken zijn op 14 maart 2006 ter zitting van een meervoudige kamer behandeld. 
Eisers sub 1 zijn ter zitting verschenen. 
Eisers sub 2 en eiseres sub 3 zijn verschenen bij gemachtigde. 
Verweerder is verschenen bij gemachtigde. Voorts is namens adviesbureau Peutz B.V. (hierna: Peutz) verschenen S. 
van den Akker. Tevens zijn verschenen mr. drs. J.E. Ossewaarde en N. Braan, ambtenaren van de gemeente 
Dordrecht. 
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Bij beslissing van 14 maart 2006 heeft de rechtbank het onderzoek heropend en daarbij bepaald op welke wijze 
het onderzoek wordt voortgezet . 
Na afloop van het heropende onderzoek heeft de rechtbank - mede gelet op de daarvoor door partijen gegeven 
toestemming - aanleiding gezien om op grond van artikel 8:57 van de Awb te bepalen dat het onderzoek ter 
zitting achterwege blijft. 
De rechtbank heeft vervolgens het onderzoek gesloten. 
2. Overwegingen 
Ontvankelijkheid 
Eisers sub 1 hebben allen op eigen naam bezwaar aangetekend tegen het verkeersbesluit van 31 mei 2005. Anders 
dan verweerder ziet de rechtbank in het feit dat het beroepschrift is ingediend namens de "Bewonerscommissie 
Lombardgebied" geen aanleiding om het beroep van eisers sub 1 niet-ontvankelijk te verklaren. Het beroepschrift 
is door eisers sub 1 allen ondertekend. Vaststaat voorts dat eisers sub 1, allen bewoners van het Lombardgebied, 
tijdig bezwaar en beroep hebben ingesteld. De verwijzing naar de bewonerscommissie Lombardgebied is eerst bij 
indiening van het beroepschrift gebezigd, kennelijk om aan te geven dat het door eisers ingestelde beroep door 
anderen wordt gesteund. De rechtbank is van oordeel dat daaraan geen doorslaggevende betekenis dient te 
worden toegekend. 
Het beroep van eisers sub 1 is derhalve ontvankelijk. 
De rechtbank kan verweerder niet volgen in zijn stelling dat eisers sub 2, die de exploitanten zijn van de 
parkeergarage Drievriendenhof, niet als belanghebbenden in de zin van artikel 1:2 van de Awb kunnen worden 
aangemerkt. In het verkeersbesluit is ook de bereikbaarheid van deze parkeergarage in het geding. De 
omstandigheid dat, naar de stelling van verweerder, er geen consequenties zijn voor de bereikbaarheid van de 
parkeergarage Drievriendenhof maakt niet dat eisers sub 2 geen belang hebben bij het bestreden besluit. Ook het 
beroep van eisers sub 2 is derhalve ontvankelijk. 
Ten aanzien van de ontvankelijkheid van eiseres sub 3 overweegt de rechtbank het volgende. Bij verweerder is 
bezwaar gemaakt op briefpapier van Rodamco Europe. Op dit briefpapier staat in een voettekst: "Rodamco 
Europe in Nederland: Rodamco Nederland B.V.". Het beroep is ingesteld door de gemachtigde, namens de 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rodamco Nederland B.V. (hierna: Rodamco Nederland B.V.). 
Uit de door de gemachtigde van Rodamco Nederland B.V. v??r de zitting ingezonden stukken blijkt dat niet deze 
vennootschap maar de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rodamco Nederland Winkels B.V. (hierna: 
Rodamco Nederland Winkels B.V.) eigenaresse is van de parkeergarage Visstraat. 
De rechtbank heeft na de zitting het onderzoek heropend en Rodamco Nederland B.V. verzocht afschriften van de 
statuten en van de uittreksels uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel toe te zenden van Rodamco 
Europe N.V., Rodamco Nederland B.V. en Rodamco Nederland Winkels B.V., alsmede stukken over te leggen 
waaruit blijkt dat namens Rodamco Winkels B.V. bezwaar en beroep is ingesteld. 
Bij faxbericht van 22 maart 2006 zijn door de gemachtigde stukken toegezonden. Volgens de daarbij overgelegde 
statuten wordt Rodamco Nederland Winkels B.V. vertegenwoordigd door de directie. Volgens het toegezonden 
uittreksel van de Kamer van Koophandel wordt de directie van Rodamco Nederland Winkels B.V. gevormd door 
twee directeuren. Ingevolge artikel 9.1 van de statuten vertegenwoordigt de directie de vennootschap en wordt, 
indien de directie uit meer dan één persoon bestaat, de vennootschap ook vertegenwoordigd door twee 
gezamenlijk handelende directeuren. 
De rechtbank stelt vast dat er geen schriftelijke machtiging is van Rodamco Nederland Winkels B.V. aan 
Rodamco Nederland B.V. om namens Rodamco Winkels B.V. bezwaar en beroep in te stellen. Nu Rodamco 
Nederland B.V. zelf geen belanghebbende is dient het beroep van eiseres sub 3 niet-ontvankelijk te worden 
verklaard. 
Het verkeersbesluit 
In artikel 2, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW) is bepaald dat krachtens deze wet 
 
vastgestelde regels kunnen strekken tot: 
a. het verzekeren van de veiligheid op de weg; 
b. het beschermen van weggebruikers en passagiers; 
c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; 
d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer. 
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Ingevolge artikel 2, tweede lid, van de WVW kunnen de krachtens deze wet vastgestelde regels voorts strekken 
tot: 
a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen 
voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer; 
b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van 
objecten of gebieden. 
Ingevolge artikel 15, eerste lid, van de WVW geschiedt de plaatsing of verwijdering van de bij algemene 
maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod 
ontstaat of wordt gewijzigd, krachtens een verkeersbesluit. 
Ingevolge artikel 15, tweede lid, van de WVW geschiedt het treffen van maatregelen op of aan de weg tot 
wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van 
het verkeer krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het 
aantal categorie?n weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken. 
In artikel 18, eerste lid, van de WVW, voor zover hier van belang, is bepaald dat verkeersbesluiten voor zover 
deze niet betreffen het verkeer op wegen onder beheer van het Rijk, de provincie of het waterschap, worden 
genomen door de gemeenteraad of, krachtens besluit van de raad, door burgemeester en wethouders of door een 
door de raad ingestelde commissie. 
Ingevolge artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, dient het verkeersbesluit 
te vermelden welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd en dient te worden 
aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de WVW genoemde belangen ten grondslag 
liggen aan het verkeersbesluit. Indien tevens andere van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de wet 
genoemde belangen in het geding zijn, dient voorts te worden aangegeven op welke wijze de belangen tegen 
elkaar zijn afgewogen. 
Ingevolge artikel 7, eerste lid, van het Besluit luchtkwaliteit 2005 (hierna: het Blk 2005), nemen bestuursorganen 
bij de uitoefening van bevoegdheden dan wel bij de toepassingen van wettelijke voorschriften die gevolgen 
kunnen hebben voor de luchtkwaliteit, de in paragraaf 2 van het Blk 2005 genoemde grenswaarden in acht. In 
paragraaf 2.4 van het Blk 2005, voor zover hier van belang, is bepaald dat voor zwevende deeltjes (PM10) als 
grenswaarde geldt 50 microgram per m2 als vierentwintig-uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze 
maximaal vijfendertig maal per kalenderjaar mag worden overschreden. 
Ingevolge artikel 7, derde lid van het Blk 2005 kunnen bestuursorganen bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, 
in afwijking van dat lid mede uitoefenen indien: 
a. de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof als gevolg van de uitoefening van die 
bevoegdheden per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft; 
b. bij een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende stof, door een met de uitoefening van de 
desbetreffende bevoegdheid samenhangende maatregel of een door die uitoefening optredend effect, de 
luchtkwaliteit per saldo verbetert. 
Verweerder stelt dat uitbreiding van het autoluwe gebied in de binnenstad gewenst is in verband met de bouw van 
winkels en woningen in de omgeving van het Achterom. Volgens verweerder is met het bestreden besluit in het 
bijzonder beoogd de verkeersveiligheid van voetgangers te verhogen, de veiligheid op de weg te verhogen en de door 
het verkeer veroorzaakte overlast en de gevolgen voor het milieu te voorkomen. 
Verweerder stelt dat de verkeersveiligheid op de in het besluit voorziene ontsluitingsroute van de parkeergarage 
Visstraat-Voorstraat via de Elfhuizen, de Lombardstraat en de Lange Breestraat, niet in het geding is. Volgens 
verweerder ligt de toekomstige verkeersintensiteit ver onder de in het verkeersveiligheidsprogramma Duurzaam 
Veilig genoemde aantallen. Ook voldoet volgens verweerder de rijbaanbreedte op de ontsluitingsroute aan de 
minimumeisen van de ASVV 2004, Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom 
(hierna: ASVV 2004). Het trottoir in de Lange Breestraat voldoet volgens verweerder voor een groot deel niet aan de 
minimumeisen van de ASVV 2004. Verweerder acht dit echter aanvaardbaar omdat de straat relatief dun 
bewoond is en weinig voetgangers trekt en vanwege de aanwezigheid van alternatieve wandelroutes waar wel een 
ruim trottoir aanwezig is. Verweerder wijst er voorts op dat bij het bestreden besluit tevens is besloten dat 
vrachtwagens langer dan 7,5 meter op de wegen niet meer zullen zijn toegestaan. Volgens verweerder zal gezien 
de toekomstige beperkingen voor laad- en losverkeer en de verwachte verkeersintensiteit in het Lombardgebied 
ernstige trillingsoverlast zich niet voordoen. 
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Verweerder bestrijdt dat het verkeersbesluit met vooringenomenheid is genomen. Hij stelt dat de 
verkeersbelangen zwaarwegender zijn geacht dan de overige belangen en dat die afweging niet anders zou zijn 
geweest als de exploitant van de parkeergarage aan het Achterom niet de gemeente, maar een derde zou zijn 
geweest. Verweerder stelt dat het verkeersbesluit geen ingrijpende gevolgen zal hebben voor de bereikbaarheid 
van de parkeergarage Drievriendenhof. 
Verweerder voert voorts aan dat uit onderzoek van Peutz naar voren komt dat in de situatie van de bouw van de 
parkeergarage Achterom en de uitvoering van het in geding zijnde verkeersbesluit sprake is van een verbetering 
van de luchtkwaliteit op het noordelijk gedeelte van het Achterom, het Bagijnhof en de Johan de Wittstraat die 
opweegt tegen de verslechtering van de luchtkwaliteit in de Lange Breestraat, de Lombardstraat en de Elfhuizen. 
Verweerder stelt dat met toepassing van de zogenoemde saldobenadering van artikel 7, derde lid, van het Blk 
2005, de luchtkwaliteit in het gebied per saldo verbetert en dat wordt voldaan aan de eisen die in het Blk 2005 
zijn gesteld. 
Verweerder is van mening dat zorgvuldig onderzoek heeft plaatsgevonden naar de feiten en de betrokken 
belangen en dat hij na afweging van alle belangen in redelijkheid meer gewicht heeft mogen toekennen aan het 
algemeen verkeersbelang dat met het bestreden besluit is gediend. 
Eisers sub 1 stellen dat het bestreden besluit zal leiden tot een toename van het aantal verkeersbewegingen in het 
zogenoemde Lombardgebied, dat er sprake zal zijn van een slechte doorstroming in de straten en dat er in geval 
van laden en lossen files zullen ontstaan. Zij stellen voorts dat er een toename zal zijn van de uitstoot van fijn stof. 
Eisers sub 1 voeren aan dat het versmallen van de trottoirs in de Lange Breestraat het gebruik van het trottoir zal 
beperken en zal leiden tot een verkeersonveilige situatie. Volgens hen is de weg ter hoogte van Elfhuizen te smal 
voor verkeer in twee richtingen. 
Eisers sub 1 stellen voorts dat het niet mogelijk is om dieselauto's te weren uit het gebied Achterom/Bagijnhof en 
dat het evenmin mogelijk is om vrachtauto's langer dan 7,5 meter te weren uit het Lombardgebied. Eisers sub 1 
voeren verder nog aan dat de toename van het aantal verkeersbewegingen in het gebied zal leiden tot een toename 
van trillingen waardoor schade aan de woningen zal ontstaan. 
Eisers sub 2 stellen dat het besluit onvoldoende is gemotiveerd, nu daaruit niet blijkt dat de parkeergarage 
Drievriendenhof, ondanks de in het besluit voorziene plaatsing van een zogenoemde poller in de Johan de 
Wittstraat ter hoogte van de aansluiting met de Vest, optimaal bereikbaar blijft. Zij stellen voorts dat de gemeente 
misbruik maakt van haar monopoliepositie omdat het besluit is genomen om de parkeergarage aan het Achterom 
mogelijk te maken en niet strekt tot behartiging van één van de in artikel 2 van de WVW genoemde belangen. 
Eisers sub 2 voeren aan dat er in de huidige situatie al talrijke verkeersproblemen zijn in het Lombardgebied en de 
doorstroming in het gebied thans problematisch is. Volgens hen zal de verkeerveiligheid in dit gebied na 
invoering van het verkeersbesluit sterk afnemen. Eisers sub 2 voeren verder aan dat bij het onderzoek naar de 
luchtkwaliteit in het Lombardgebied ten onrechte is uitgegaan van de snelheidstypering "normaal stadsverkeer". 
Zij stellen dat de snelheidstypering "stagnerend stadsverkeer" had moeten worden gehanteerd en dat daaruit volgt dat 
de luchtkwaliteit in het gebied nog meer zal verslechteren dan thans is berekend. 
De rechtbank overweegt het volgende. 
Zoals uit het bestreden besluit naar voren komt en ook ter zitting door verweerder is bevestigd, is sprake van een 
duidelijke samenhang tussen de bouwplannen voor winkels, een parkeergarage en woningen in de omgeving van 
het Achterom en het in het geding zijnde verkeersbesluit. Verweerder voert aan dat de besluitvorming inzake het 
verkeersbesluit is vervroegd omdat de inmiddels voor deze bouwplannen verleende bouwvergunningen zijn 
aangevochten en het verkeersbesluit van belang is om aan te tonen dat de bouwplannen voldoen aan de eisen uit 
het Blk 2005. 
Bij uitspraak van heden (procedurenummers AWB 05/343, AWB 05/714, AWB 05/715 en AWB 05/716) heeft de 
rechtbank het besluit van verweerder van 31 mei 2005, zoals aangevuld met het besluit van 8 november 2005, 
betreffende de bouwvergunning voor een woon-/winkelgebouw met parkeergarage op het perceel Achterom 
(oostzijde) Bagijnhof vernietigd. Blijkens de uitspraak is naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende duidelijk 
gemaakt of in dit geval inderdaad sprake is van een per saldo verbetering van de luchtkwaliteit. Nu met de 
vernietiging van de beslissing op bezwaar betreffende de bouwvergunning voor een woon-/winkelgebouw met 
parkeergarage op het perceel Achterom (oostzijde) Bagijnhof, gelet op de samenhang tussen beide besluiten, de 
beweegreden voor het nemen van het bestreden verkeersbesluit is komen te vervallen is het bestreden besluit 
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genomen in strijd met artikel 7:12 van de Awb. Nu aldus de met het bestreden besluit te dienen doelen niet 
kunnen opwegen tegen de voor belanghebbenden nadelige gevolgen ervan, is het bestreden besluit ook in strijd 
met artikel 3:4, tweede lid, van de Awb. Het bestreden besluit komt voor vernietiging in aanmerking. 
Voorts overweegt de rechtbank dat als gevolg van het verkeersbesluit de sinds 1977 voor de route Elfhuizen - 
Lange Breestraat geldende situatie van eenrichtingsverkeer wordt gewijzigd in tweerichtingsverkeer. Verweerder 
gaat er daarbij van uit dat in deze straten sprake zal zijn van een toename van de gemiddelde verkeersintensiteit 
ten opzichte van de bestaande situatie van 450 naar 1650 voertuigen per etmaal, met een maximum van 2000 
voertuigen per etmaal. 
 
De rechtbank tekent hierbij allereerst aan dat het aantal van 450 voertuigen per etmaal niet is gebaseerd op 
tellingen, maar op basis van schattingen en ervaringen elders. Ter zitting is door eisers sub 1 onweersproken 
gesteld dat de ervaringen elders betrekking hebben op bestemmingsverkeer in een verkeerserf in een buitenwijk, 
terwijl hier niet alleen bestemmingsverkeer rijdt. Voorts wordt de toename van het aantal voertuigbewegingen, 
1200 per dag, door verweerder uitsluitend toegeschreven aan het verkeer van auto's naar en van de parkeergarage 
aan de Visstraat. Verweerder heeft niet onderzocht in hoeverre door het openstellen van deze straten voor 
tweerichtingsverkeer en door het afsluiten van de route via het Bagijnhof ook ander verkeer van deze straten 
gebruik zal maken, bijvoorbeeld ook doordat de 450 enkele voertuigbewegingen zich zullen verdubbelen. Gelet 
op het een en ander sluit de rechtbank niet uit dat van een hogere verkeersintensiteit moet worden uitgegaan. 
Voorts is op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting genoegzaam komen vast te staan dat de route 
Elfhuizen - Lange Breestraat op ten minste één punt, ter hoogte van de garagebox in de Lange Breestraat, niet 
voldoet aan de volgens de ASVV 2004 geldende minimumbreedte voor een straat met tweerichtingsverkeer waar 
ook vrachtwagens zijn toegelaten (6,00 meter, krap profiel). De afstand tussen de gevels van de bebouwing, met 
inbegrip van een trottoir aan ??n zijde, is ter plaatse niet meer dan 5,75 meter. Nu dit punt voorts is gelegen kort 
vóór, dan wel na, een onoverzichtelijke, haakse, bocht, is het de rechtbank niet duidelijk hoe in het bestreden 
besluit de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de WVW genoemde belangen die hier in het geding zijn tegen 
elkaar zijn afgewogen. In ieder geval heeft verweerder onvoldoende onderzoek gedaan naar de relevante feiten en 
omstandigheden en de af te wegen belangen. Het besluit is in zoverre genomen in strijd met de artikelen 3:2 en 7:12 
van de Awb en komt ook om die reden voor vernietiging in aanmerking. 
De beroepen van eisers sub 1 en eisers sub 2 zijn mitsdien gegrond. 
De rechtbank ziet aanleiding om verweerder met toepassing van artikel 8:75, eerste lid, van de Awb te 
veroordelen in de kosten die eisers sub 2 in verband met de behandeling van hun beroep redelijkerwijs hebben 
moeten maken. De rechtbank heeft de kosten van eisers sub 2 in verband met de door een derde beroepsmatig 
verleende bijstand op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht vastgesteld op € 644,-- (1 punt voor het 
beroepschrift en 1 punt voor het verschijnen ter zitting met een waarde per punt van € 322,-- en wegingsfactor 1). 
De rechtbank is niet gebleken dat eisers sub 2 nog andere kosten hebben moeten maken die op grond van het 
Besluit proceskosten bestuursrecht voor vergoeding in aanmerking komen. 
Ten aanzien van eisers sub 1 is de rechtbank niet gebleken van kosten die op grond van het Besluit proceskosten 
bestuursrecht voor vergoeding in aanmerking komen. 
Ten aanzien van eiseres sub 3 ziet de rechtbank geen aanleiding voor een vergoeding van proceskosten. 
Nu de beroepen van eisers sub 1 en eisers sub 2 gegrond worden verklaard, dient verweerder op grond van het 
bepaalde in artikel 8:74, eerste lid, van de Awb het door hen betaalde griffierecht te vergoeden. 
3. Beslissing 
De rechtbank Dordrecht, 
-verklaart het beroep van eiseres sub 3 niet-ontvankelijk; 
- verklaart de beroepen van eisers sub 1 en eisers sub 2 gegrond; 
-vernietigt het besluit van 10 november 2005 met kenmerk SO/2005/8881; 
- veroordeelt verweerder in de proceskosten die eisers sub 2 in verband met de behandeling van hun beroep 
redelijkerwijs hebben moeten maken, welke kosten worden begroot op € 644, -- ter zake van door een derde 
beroepsmatig verleende rechtsbijstand; 
-wijst de gemeente Dordrecht aan als de rechtspersoon die voormelde proceskosten aan eisers sub 2 moet 
vergoeden; 
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-bepaalt dat de gemeente Dordrecht aan eisers sub 1 en eisers sub 2 het door hen betaalde griffierecht ten bedrage 
van respectievelijk € 138,-- en € 276,-- vergoedt. 
Aldus gegeven door mr. M.J.M. Marseille, voorzitter, en mrs. M.A.C. Prins en 
M.G.L. de Vette, leden, en door de voorzitter en mr. M.A. Voskamp, griffier, ondertekend. 
De griffier, De rechter, 
Uitgesproken in het openbaar op: 
Afschrift verzonden op: 
 
Rechtsmiddel 
Tegen deze uitspraak kan een belanghebbende beroep instellen. Het instellen van het beroep geschiedt door het 
indienen van een beroepschrift bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA Den Haag, binnen zes weken na dagtekening van verzending van deze uitspraak. 
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BIJLAGE 2  
 
Toelichting bedenkingen bestemmingsplan TU-Noord verkeer en luchtkwaliteit 
Als losse bijlage toegevoegd. 
 
 
 
 
BIJLAGE 3 
 
¹(6 juli 1982; KB (koninklijk besluit) nr. 18 vernietigd besluit G.S. van Zuid-Holland en onthoudt aan 

vastgesteld bestemmingsplan goedkeuring onder meer voor  wat betreft de bestemming 
verkeersdoeleinden voor de Julianalaan) 

. Voornaamste inhoudelijke argumenten van het KB; 
- Wegprofiel kan tot ongewenste vergroting verkeersintensiteiten leiden waardoor verhoging van 
reeds bestaande verkeersoverlast zal optreden. 
- Gemeenteraad heeft geen aandacht besteed aan het alternatief Jaffalaan als 

wijkverbindingsweg. 
- Verkeersintensiteit van 8000 voertuigen per dag, waarvan 30% vrachtwagens. 
- Bij gevels woningen is sprake van een (gecorrigeerd) geluidniveau van 72 dBa. 
- Het gemeentebestuur is er te zeer vanuit gegaan dat alternatieve routes voor een 

wijkverbindingsweg niet aanwezig zijn en heeft in verband daarmee geen onderzoek gedaan 
naar mogelijkheden voor vermindering van de verkeersintensiteit. 

- Door het hoge geluidsniveau en de verkeersintensiteit wordt het woonmilieu ter plaatse op 
negatieve wijze beïnvloed. 

 
 
 
 
BIJLAGE 4  
 
Rood Waas 
[bericht overgenomen uit TU Delta, NR 37 JAARGANG 39] 
 
Het college van bestuur moet met de gemeente praten over de verkeersveiligheid van het Mekelpark. De 
ondernemingsraad (or) dringt daar op aan. “Wij zijn verantwoordelijk voor het afsluiten van de Mekelweg 
en dat zorgt voor verkeersdrukte op vooral de Schoemakerstraat”, zei Vincent van Croonenburg van de 
or-fractie CMHF/AC-HOP tijdens een overleg met het college. “De gemeente heeft allerlei plannen maar 
gaat die pas over een paar jaar uitvoeren, als het kalf verdronken is.” Collegevoorzitter ir. Hans van Luijk 
was duidelijk. “Als je het woord ‘gemeente’ laat vallen, krijgen wij een rood waas voor ogen. Als je gaat 
wachten op de gemeente, verandert er niets”, zei hij doelend op andere projecten die worden 
opgehouden door langdurige gemeentelijke processen. “Wij zijn als TU niet verantwoordelijk voor 
verkeersveiligheid.” Toch wilde Van Luijk gevaarlijke situaties wel onder de aandacht brengen. “Verder is 
onze reikwijdte beperkt.” 
 


