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21 juli 2005  
 
 
BEDENKINGEN BESTEMMINGSPLANWIJZIGING TNO-ZUIDPOLDER 
 
 
 
Geacht College, 
 
Hierbij maak ik namens de Belangenvereniging TU Noord gebruik van de mogelijkheid 
bedenkingen in te brengen tegen de wijziging op het bestemmingsplan TNO-Zuidpolder d.d. 
30 juni 2005. De reden dat wij dit vooreerst nu doen is omdat uit de wijziging van c.q. de 
aanvulling op het vastgestelde bestemmingsplan TNO-Zuidpolder blijkt wat de gevolgen van 
het plan zijn voor de toename van het verkeer en de gevolgen hiervan voor de luchtkwaliteit 
in en met name buiten het plangebied, meer in het bijzonder het TU Noordgebied. Het 
college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delft heeft op 14 juni 2005 
ingestemd met de Nota Aanvullende luchtkwaliteitgegevens bestemmingsplan “TNO-
Zuidpolder”, hierna te noemen de Nota. De raad van de gemeente Delft heeft eveneens met 
de Nota ingestemd bij besluit van 30 juni 2005. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
hebben op 6 juli 2005 ingestemd met deze wijziging. 
 
De bezwaren richten zich op de volgende punten, waarbij het recht wordt voorbehouden 
om in beroep nog andere bezwaren naar voren te brengen c.q. de gronden van de 
bezwaren nader aan te vullen. Tenzij ik anders van u verneem ga ik ervan uit dat u mijn 
bevoegdheid om voornoemde vereniging te vertegenwoordigen niet betwist. 
 
1) Ingevolge het Besluit luchtkwaliteit en de Dochterrichtlijn (Richtlijn 1999/30/EG 

betreffende grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, 
zwevende deeltjes en lood in de lucht) moeten de normen voor zwevende deeltjes 
(PM10) gehaald worden met ingang van 1 januari 2005 en die voor stikstofdioxide 
(NO2) per 1 januari 2010. Behalve beslissingen over vergunningen en infrastructuur 
behoren ook ruimtelijke beslissingen die leiden tot een toename aan blootstelling tot 
de besluiten, waar het bevoegd gezag de grenswaarden van het Besluit luchtkwaliteit 
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bij in acht moet nemen. De grenswaarden gelden overal in Nederland (behalve op de 
werkplek), dit in overeenstemming met art. 1.1 onder b ("buitenlucht") van het Besluit 
luchtkwaliteit en artikel 2 van de Dochterrichtlijn en de Kaderrichtlijn ("lucht"). Het 
Besluit luchtkwaliteit staat in beginsel in de weg aan ieder besluit dat een toename 
van emissies PM10 en/of NO2 mogelijk maakt op enige plek, waar zich een 
overschrijding voordoet of dreigt voor te doen van grenswaarden (op het moment dat 
die grenswaarde moet worden gehaald). Dat de betrokken (nieuwe) emissies gering in 
omvang zijn en/of het feit, dat de overschrijding voor het grootste deel wordt 
veroorzaakt door hoge "achtergrondconcentraties" doet daarbij niet ter zake. Het feit, 
dat lokale overheden niet kunnen bijdragen aan vermindering van de 
achtergrondconcentratie heeft niet de consequentie, dat het hen daarom moet 
vrijstaan om besluiten te nemen die ter plaatse leiden tot een grotere emissie en/of 
blootstelling. Bestuursorganen van lagere overheden mogen dan niet bevoegd zijn om 
lokaal elders veroorzaakte emissies terug te dringen, zij zijn wel bevoegd – en dus 
ook verplicht – om besluiten die aan hen zijn opgedragen zodanig te nemen, dat geen 
overschrijdingen ontstaan of groter worden en dat de blootstelling aan 
overschrijdingen niet ontstaat of toeneemt. 
Het bestemmingsplan TNO-Zuidpolder c.q. de wijziging hiervan is in strijd met het 
Besluit luchtkwaliteit dan wel met de Europese richtlijnen hiervoor. 

 
2) De motivering voor onderzoek en maatregelen op het gebied van de luchtkwaliteit in 

en rond het plangebied Bestemmingsplan TNO-Zuidpolder is, blijkens de Nota (blz. 2, 
Achtergronden), gebaseerd op het Besluit luchtkwaliteit 2001, hetgeen gezien het 
moment van besluitvorming, 31 maart 2005, juist is. Het Besluit luchtkwaliteit maakt 
echter geen onderscheid in gevoelige en niet gevoelige bestemmingen en, 
belangrijker, kent niet de mogelijkheid tot saldering. Beide principes vormen de kern 
van de motivering voor de voorgestelde verslechtering van de luchtkwaliteit in het 
plangebied en elders ten gevolge van het bestemmingsplan TNO-Zuidpolder. Hoewel 
de principes voor saldering nog niet zijn vastgelegd en ter discussie staan, zijn zij 
naar onze mening hoe dan ook onjuist toegepast. Wij baseren ons daarbij op de brief 
van Staatssecretaris van Geel van 20 juli 2005 LMV 2005164791, het Afwegingskader 
luchtkwaliteit en ruimtelijke ordening van de provincie Zuid-Holland, het (ontwerp) 
Besluit luchtkwaliteit 2005, de toelichting hierop, het advies van de Raad van State 
hierover en de verdere toelichting in antwoorden op kamervragen hierover. 

 
3) De Nota vermeldt bij maatregelen (blz. 7) dat een Plan van Aanpak Luchtkwaliteit 

2005-2020 d.d. 31 mei 2005 is opgesteld. De betekenis hiervan is onduidelijk en wordt 
betwist om de volgende redenen: 
a) Reeds drie eerdere plannen van aanpak luchtkwaliteit zijn opgesteld zonder tot 

uitvoering te komen; slechts het plan om sluipverkeer over de Delfgauwseweg te 
beperken is ter hand genomen. 

b) De maatregelen in het Plan van Aanpak betreffen bijna allemaal principebesluiten 
zonder specifieke uitwerking naar kosten, tijd of uitvoerbaarheid. Ze zijn noch 
financieel, noch functioneel gekoppeld aan het bestemmingsplan TNO-Zuidpolder. 
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c) De maatregelen in het Plan van Aanpak zijn bedoeld om de bestaande 
plandrempeloverschrijdingen weg te nemen en dus gebaseerd op de autonome 
situatie en autonome ontwikkeling, niet op de aanvullende verslechtering ten 
gevolge van een ruimtelijke ontwikkeling waarover nog niet is besloten (zoals 
TNO-Zuidpolder). Een plan maakt per definitie niet reeds onderdeel uit van de 
autonome ontwikkeling, alleen al omdat anders nooit het verschil tussen plan en 
autonome ontwikkeling zichtbaar kan worden. Met andere woorden: de 
maatregelen uit het Plan van Aanpak zijn alleen toereikend om de autonome 
plandrempeloverschrijdingen te beperken en niet om de plangerelateerde 
verslechteringen weg te nemen, anders dan de Nota stelt op blz. 4. 
Plandrempeloverschrijdingen ontstaan daarbij niet door toekomstige 
ontwikkelingen, maar zijn nu aan de orde. Voor ruimtelijke plannen welke 
gevolgen kunnen hebben voor de luchtkwaliteit dienen specifieke, 
plangerelateerde maatregelen te worden geformuleerd los van het algemene Plan 
van Aanpak luchtkwaliteit. Het Plan van Aanpak biedt ook overigens geen inzicht 
in de extra bijdrage van ruimtelijke plannen aan toekomstige concentraties van 
luchtverontreinigende stoffen. 

d) Het Plan van Aanpak d.d. 31 mei 2005 is gebaseerd op het Besluit luchtkwaliteit 
2001 en op de “Circulaire Van Geel” van 30 september 2004. Voor het TU 
Noordgebied wordt vastgesteld dat grenswaardenoverschrijdingen in 2010, ook 
met alle maatregelen, zullen blijven bestaan en dat nieuwe woningen daarom 
verder van de straat af moeten worden gerealiseerd. Daarmee wordt miskend dat 
grenswaardenoverschrijdingen, ook onder de nieuwe regeling, niet plaats mogen 
vinden als deze het gevolg zijn van (ruimtelijke) plannen die, anders dan door 
herstructurering, tot sterke verdichting leiden. In de tabel op bladzijde 35 worden 
forse overschrijdingen in 2010 geprognosticeerd voor het TU Noordgebied, 
ondanks de maatregelen. Daarbij is al gerekend met de groei ten gevolge van het 
TNO Zuidpolderproject. Met andere woorden: de maatregelen die in de Nota 
worden gepresenteerd, worden in het Plan van Aanpak als ontoereikend 
gekwalificeerd. Het verschil in beeldvorming tussen beide nota’s ontstaat vooral 
door het hanteren van zeer uiteenlopende zichtjaren, het selectief presenteren 
van informatie en het zich ‘rijk rekenen’ met zachte maatregelen. 

 
4) In de Nota van Inspraak bij het ontwerpbestemmingsplan is aangegeven dat de 

functies in het gebied binnen acht tot tien jaar vanaf 2003 gerealiseerd kunnen zijn. 
Dit betekent dat gerekend moet worden met 2010 als zichtjaar voor de 
ontwikkelingen. De Nota Aanvullende luchtkwaliteitgegevens bestemmingsplan “TNO-
Zuidpolder” gaat echter, anders dan de inleiding op bladzijde 1 stelt, zonder verdere 
motivering, uit van 2020 hetgeen een geflatteerd beeld oplevert. Voor het Plan van 
Aanpak luchtkwaliteit 2005-2020 is echter met 2010 gerekend waarbij het beeld voor 
het plangebied én voor het TU Noordgebied in 2010 onaanvaardbare verslechteringen 
boven de geldende grenswaarden laat zien. Overigens moeten ook eerdere 
zichtjaren, bijvoorbeeld 2009, in beeld worden gebracht om duidelijk te maken wat het 
effect van het project en de maatregelen is op de fijnstofconcentraties: de 
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grenswaarde geldt immers al vanaf 2005 en realisatie van functies is mogelijk voor 
2010. 

 
5) De Nota stelt dat PM10 niet meegenomen is in het Plan van Aanpak Luchtkwaliteit 

2005-2010 (noot bladzijde 6) omdat hiervoor een landelijk plan is gemaakt. Dit 
landelijk plan ziet echter niet op de lokale overschrijdingen ten gevolge van stedelijke 
verdichtingprojecten: daarvoor dienen lokale, projectspecifieke maatregelen te worden 
geformuleerd. Juist deze lokale projecten dienen te worden getoetst op hun extra 
bijdrage aan de concentraties PM10. Hier is zeer ten onrechte aan voorbij gegaan. 

 
6) Plannen die tot een verslechtering, ook slechts lokaal, leiden, kunnen alleen doorgang 

vinden indien zodanige maatregelen getroffen zijn dat met voldoende zekerheid tijdig 
aan de geldende normen voldaan gaat worden. Het tegendeel blijkt uit de Nota (tabel 
in bijlage). Afgaande op de rechtspraak lijkt er wel de mogelijkheid voor projecten die 
in niet gevoelige bestemmingen leiden tot een toename van de overschrijding als 
daardoor in gevoelige bestemmingen de overschrijding tenminste in vergelijkbare 
mate vermindert. 
Voor de mogelijkheid van saldering, zo deze bestaat, dient tenminste aan twee 
belangrijke voorwaarden te worden voldaan: 
a) de (toename van) de overschrijding die ontstaat moet beperkt van omvang zijn; 
b) er moet bij projecten in gevoelige bestemmingen per saldo sprake zijn van een 

ruime verbetering, hetgeen met onderzoek en berekeningen aannemelijk moet zijn 
gemaakt. Projecten die in niet gevoelige bestemmingen zullen leiden tot een 
toename van de overschrijding, dienen in gevoelige bestemmingen de 
overschrijding in tenminste dezelfde mate te verminderen. Er moet dan wel sprake 
zijn van een functionele samenhang tussen de vermindering op de ene plaats en 
de toename op de andere zoals men die ziet bij de verplaatsing van 
verkeersstromen of fabrieken. In het geval van TNO-Zuidpolder is hiervan geen 
sprake. 

Zo reeds sprake is van de mogelijkheid tot saldering dient een onlosmakelijk verband 
aanwezig te zijn met het ruimtelijke plan. Het afsluiten van de Schoemakerstraat op 
de overgang naar de Julianalaan is bijvoorbeeld een verkeersmaatregel die hierin 
voorziet. Ook het weren van verkeer vanaf A13-Centrum via de Delfgauwse weg met 
bestemming Zuidpolder is een dergelijke maatregel, evenals een vrachtwagenverbod 
voor de zwaarst belaste zone (Julianalaan). De saldering dient er daarbij toe te leiden 
dat zo goed mogelijk aan alle normen voldaan zal worden. Alle redelijkerwijs 
mogelijke effectieve maatregelen dienen hierbij te worden afgewogen, waarbij van 
deze afweging rekenschap dient te worden gegeven. Niet kan worden volstaan met 
enkele algemene maatregelen die hoe dan ook reeds getroffen zouden zijn gelet op 
de verplichting tot het opstellen van een algemeen plan van aanpak ter bestrijding van 
de luchtverontreiniging. Daarbij dient zeker aangegeven te worden hoe de 
verkeersaantrekkende werking van het plan meer dan gecompenseerd kan worden. 
Maatregelen ter bevordering van de doorstroming van het verkeer bij een hoger 
verkeersaanbod of het studeren op milieuzonering zijn daarvoor onvoldoende. 
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7) Indien wordt gewerkt met het onderscheid gevoelige en niet gevoelige bestemmingen 

dient te worden bedacht dat onderwijsbestemmingen ook gevoelig zijn en niet in de 
zwaarst belaste zone gesitueerd dienen te worden. Inzicht in aantallen blootgestelden 
in het plangebied en daarbuiten ten gevolge van het project ontbreekt overigens 
geheel. 

 
8) Het onderzoek is onvolledig en onzorgvuldig uitgevoerd, althans belangrijke gebruikte 

gegevens en aannames zijn niet in de Nota terug te vinden. Ook de presentatie van 
de resultaten is onvolledig. Dit blijkt uit het volgende. 
a) Er wordt geen inzicht gegeven in wijzigingen ten gevolge van het 

bestemmingsplan voor de mate van overschrijding van de etmaalgemiddelde 
grenswaarde voor zwevende deeltjes in het plangebied; slechts voor enkele 
verkeerswegen worden concentraties vermeld. De oppervlakte overschreden 
gebied, de ligging van de maatgevende grenswaardecontouren, de aantallen 
blootgestelden of de totale emissie van de luchtverontreinigende stoffen voor de 
situaties huidig, toekomstig autonoom, plan met en plan zonder maatregelen zijn 
geen van alle te vinden. 

b) Veronderstelde effecten van maatregelen (1 µg, 2 µg) zijn niet verder onderbouwd 
en twijfelachtig. Zo maakt de 40-km weg geen deel uit van het recent vastgestelde  
LVVP en leiden de maatregelen uit het Plan van Aanpak op bijvoorbeeld de 
Julianalaan (oostelijk deel)  tot een reductie van ten hoogste 4 µg NO2 zodat ten 
tijde van het berekende zichtjaar nog altijd een overschrijding van de 
jaargemiddelde concentratie resteert van 6 microgram (berekend: 46 µg). 

c) De effecten voor rijksweg A13 zijn niet goed in beeld gebracht: het genoemde 
aantal van 165.000 mvt/etm. gold reeds voor het jaar 2004 en zal naar 
verwachting in 2010 190.000 en in 2020 (na de volledige verbreding) 220.00 
bedragen. Dit levert een aanzienlijk slechtere prognose voor het plangebied op. 

d) Bij de genoemde aantallen motorvoertuigen (Julianalaan meer dan 26.000 per 
dag) kan niet aangenomen worden dat in de toekomst sprake is van ‘normaal 
stadsverkeer’, maar dient in het gebruikte model gerekend te worden met 
‘stagnerend stadsverkeer’ hetgeen een veel hogere emissie oplevert. 
Verkeersbeperkende maatregelen zijn immers niet specifiek voor de genoemde 
wegen voorzien. 

e) Er is geen aandacht besteed aan door het verkeer veroorzaakte schadelijke 
emissies van arseen, cadmium, kwik, nikkel en polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen in de lucht (RICHTLIJN 2004/107/EG). Inzicht ontbreekt 
daardoor in het effect dat het bestemmingsplan heeft op de concentraties van 
deze stoffen in de lucht. 

 
 
9) Belangrijkste oorzaak van de toekomstige overschrijdingen in Delft Oost en met name 

het TU Noord gebied zijn – naast de autonome verkeersgroei (afgelopen twee jaar 
reeds 9% op de doorgaande route in TU Noord) - de grootschalige ruimtelijke plannen 
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Technopolis (ca. 7 miljoen autobewegingen per jaar extra), Delftse Poort Zuid (0,5 
miljoen autobewegingen per jaar extra)  en TNO-Zuidpolder (ca. 1 miljoen 
autobewegingen per jaar extra), naast de plannen voor TU Noord. Dit verklaart de 
geprognosticeerde verkeersgroei van 60% in het TU Noordgebied, zoals vermeld in 
het Ontwikkelingsplan Noordelijk TU-gebied (2005). De voorgestelde functies voor 
TNO-Zuidpolder zijn niet slechts vervanging van bestaande functies, geen 
herstructurering van een bestaand woongebied, maar een uitbreiding met nieuwe 
functies. Voor een groot deel betreft het gevoelige functies in een zone, langs de A13, 
met nu en in de toekomst grenswaardenoverschrijdingen voor zwevende deeltjes. Wij 
bepleiten, naast verdergaande maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit, een 
geringere dichtheid aan nieuwe functies in en naast overbelaste gebieden: voorkomen 
is beter dan genezen. 

 
10) Veel van onze hier genoemde bezwaren zijn reeds eerder kenbaar gemaakt in de 

zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Delftse Poort Zuid. Ondanks het feit dat 
de bouwplannen in dit gebied vier maanden na indiening van onze zienswijze (oktober 
2004) zonder enige aanpassing in uitvoering zijn genomen, is de 
bestemmingsplanprocedure reeds langer dan de toegestane vier maanden stilgelegd. 
Zo kan worden doorgebouwd zonder de noodzakelijke maatregelen ter verbetering 
van de luchtkwaliteit te hoeven treffen. Nu vanuit de provincie kennelijk bezwaren zijn 
geuit op dit punt ten aanzien van TNO-Zuidpolder en Technopolis, lijkt de gemeente 
Delft bereid om in actie te komen. Beter was het geweest al gelijktijdig met het 
ontwikkelen van de plannen deze gevolgen te voorzien en voldoende maatregelen te 
treffen om aan de wettelijke vereisten te kunnen voldoen. Niet slechts in het belang 
van projectontwikkeling, maar ook en vooral in het belang van de gezondheid van 
bewoners. 

 
De Belangenvereniging TU Noord behoudt zich het recht voor om in een volgende fase 
van de procedure deze bedenkingen nader toe te lichten of aan te vullen. 

 
 

Hoogachtend, 

 
 
J.G. de Vries, voorzitter 
Namens de Belangenvereniging TU Noord 
 
Julianalaan 112 
2628 BK Delft 
 


