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zienswijze concept nota Actualisatie Plan van Aanpak Luchtkwaliteit 

 

 

Geacht College, 

 

De Belangenvereniging TU Noord maakt gebruik van de gelegenheid een zienswijze te geven 
op het concept van de nota Actualisatie Plan van Aanpak Luchtkwaliteit, d.d. 18 januari 2010 
onder kenmerk 1055590. 

Allereerst stellen wij vast dat u na een lange periode van voorbereiding – het eerste procesplan  
voor het Plan van aanpak luchtkwaliteit Delft dateert van april 2003 – recent een tweetal 
maatregelen heeft getroffen om de luchtkwaliteit in de Wippolder daadwerkelijk te verbeteren. 
Niettemin resteren hardnekkige knelpunten op de centrumroute, met name in TU-Noord. 

De prognoses voor luchtkwaliteit geven u geen aanleiding om het Plan van Aanpak 
Luchtkwaliteit uit 2005 te herzien. 

U merkt in de nota op dat u werkt aan het verminderen, verschonen en anders routeren van 
vervoersbewegingen. 

Wij zijn van mening dat op dit moment nog onvoldoende maatregelen worden getroffen voor de 
verbetering van de luchtkwaliteit, met name in TU-Noord, gezien het feit dat u in afwijking van 
uw eerdere ambities nog steeds niet kunt voldoen aan de normen en beleidsdoelstellingen. 

Wij hebben een aantal opmerkingen in vooral vragende vorm over de informatie in uw concept 
nota, zowel ten aanzien van de prognoses als ten aanzien van de maatregelen en de vraag 
waarin deze toereikend zijn. 

1. U trekt de conclusie dat een herziening van het Plan van Aanpak Luchtkwaliteit uit 2005 
niet nodig is omdat in 2015 aan de normen lijkt te worden voldaan. In uw beleidsnota 
“Duurzaam Delft op de kaart, Duurzaamheidsplan Delft 2008-2012” merkt u ten aanzien 
van het thema luchtkwaliteit op dat de doelstelling is om in 2010 te voldoen aan de 
grenswaarde voor NO2 en fijn stof. Dat gebeurt onder andere door 
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doorstromingsmaatregelen op de binnenstadsring, schoner Openbaar Vervoer (bussen 
op aardgas) en de herinrichting van de verkeersstructuur in de wijk TU-Noord. Uw 
concept nota roept bij ons de vraag op of dit beleidsuitgangspunt nog steeds leidend is 
en zo ja hoe u aan deze doelstelling kunt voldoen met de huidige inzet? Wat zouden 
noodzakelijke maatregelen kunnen zijn om te voldoen aan de grenswaarden in 2010 
en welke hebben daarvan betrekking op TU-Noord? 

2. U geeft in uw concept nota aan dat ook het verminderen van vervoersbewegingen en 
het anders routeren hiervan belangrijke oplossingen zijn. U noemt in dit verband het 
LVVP. Het LVVP bevat echter maatregelen die niet of niet conform planning zijn 
uitgevoerd zoals de aanleg van tramlijn 19 en de herinrichting volgens het LARGAS 
principe van een deel van de centrumroute (o.a. Julianalaan tussen Oostplein en 
Poortlandplein, Poortlandplein, enz.). Kunt u aangeven in hoeverre uw prognoses (of 
de invoergegevens hiervoor) zijn gebaseerd op deze niet uitgevoerde maatregelen? 

3. Het NSL vermeldt in de bijlage een evaluatieonderzoek LARGAS Delft (subsidie van 
VROM 40.000 Euro) en een mobiel telpunt vrachtverkeer Delft (subsidie VROM 
10.000 Euro). Kunt u de uitkomsten van de genoemde onderzoeken laten weten en 
de betekenis hiervan voor de aanpak van de luchtkwaliteit aangeven? 

4. U baseert uw prognoses op het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). Volgens de gegevens in het NSL voldoet Delft in 2015 aan alle normen. De 
gemeente Delft heeft voor het NSL de gegevens aangeleverd over projecten die in 
betekenende mate (IBM) de luchtkwaliteit verslechteren en verbetermaatregelen. De 
IBM-projecten genereren extra verkeer, wat negatieve gevolgen heeft voor de 
luchtkwaliteit. De hoeveelheid extra verkeer maakt onderdeel uit van de 
verkeersprognoses die u heeft aangeleverd voor de saneringstool NSL. De 
saneringsopgave van het NSL omvat daarmee de luchtkwaliteitsopgave die het 
gevolg is van de IBM-projecten. Het gaat daarbij om de volgende projecten (opgave 
gemeente Delft): 

 IBM-project 1453 TU Midden + TNO Zuidpolder + oostzijde Schieoevers Delft, 
grootte 152.000 m2 kantoren + 1.520 woningen; realisatiejaar 2015; 

 IBM-project 1464 Schieoevers Delft, grootte 120.000 m2, type kantoor, 
realisatiejaar 2020 

Inmiddels is duidelijk dat vier keer zo veel, namelijk 6.175 woningen in het genoemde 
plangebied worden voorzien c.q. mogelijk gemaakt voor 2015. Kunt u aangeven of u 
de invoer voor het NSL daarmee nog juist vindt en zo nee of u een wijziging van de 
IBM-projecten in het NSL voor zult stellen? 

5. De prognoses in het NSL zijn gebaseerd op voertuig emissiefactoren en gegevens 
over de achtergrondconcentraties (GCN-cijfers) van het jaar 2009. Naar is gebleken1 
zijn de prognoses in 2010 in ongunstige zin bijgesteld. Daarnaast is het ons 
onduidelijk van welke gegevens is uitgegaan voor de lokale bijdrage van de 
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scheepvaart (die op knelpuntlocaties in TU-Noord aanzienlijk kan zijn). Kunt u 
aangeven welk beeld deze wijziging in de invoergegevens tot gevolg zal hebben? 

6. In de concept nota toont u een aanmerkelijk gunstige invloed van de recent 
ingevoerde milieuzone. Kunt u aan de hand van feitelijke (tel)gegevens aangeven wat 
het effect is van de milieuzone? Kunt u aangeven hoe effectief de handhaving is en 
hoe goed de naleving in de milieuzone is? Indien u uitgaat van de door VROM 
gehanteerde invoergegevens (vrachtwagen emissiefactoren) voor milieuzones, kunt u 
aangeven op welke wijze u heeft geborgd dat deze gegevens overeen komen met de 
werkelijkheid? 

7. Welke rol ziet u weggelegd voor organisaties van belanghebbenden en bewoners? 
De Belangenvereniging TU Noord heeft zich ingezet voor een betere 
verkeersstructuur en aan u voorstellen hiervoor aangeleverd. U heeft een Duurzaam 
Delft Dreamteam werkgroep Verkeer en Vervoer gevraagd voorstellen uit te werken. 
bent u bereid ook bewoners als belanghebbenden hierbij te betrekken en zo ja op 
welke wijze? 

Wij zijn graag bereid bij te dragen aan de ideeën en planvorming die de leefbaarheid in onze 
buurt verbeteren. 




