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Geachte	  commissieleden,	  
	  
Bij	  het	  voorbereiden	  van	  onze	  inspreekbijdrage	  over	  verkeer	  leek	  het	  vanzelfsprekend	  
ons	  te	  richten	  op	  verkeerscijfers	  en	  prognoses	  en	  verkeersmodellen.	  Maar	  maakt	  u	  zich	  
geen	  zorgen,	  dat	  kan	  altijd	  later	  nog.	  Vandaag	  willen	  wij	  vooral	  nog	  eens	  benadrukken	  
waar	  het	  allemaal	  ook	  al	  weer	  voor	  bedoeld	  was:	  goede	  oplossingen	  voor	  de	  problemen	  
op	  het	  gebied	  van	  verkeer	  en	  leefbaarheid	  zoals	  wij	  die	  als	  bewoners	  al	  jaren	  ervaren	  en	  
die	  steeds	  verder	  toenemen.	  
	  
De	  Belangenvereniging	  	  TU	  Noord	  vraagt	  al	  acht	  jaar	  om	  oplossingen	  voor	  de	  steeds	  
verder	  toenemende	  verkeersdruk	  	  en	  de	  negatieve	  gevolgen	  daarvan	  in	  onze	  buurt.	  
Naast	  	  uiteraard	  het	  behoud	  van	  groen	  na	  verleende	  kapvergunningen	  voor	  bijna	  2000	  
bomen	  sinds	  2003.	  Ik	  beperk	  me	  in	  deze	  bijdrage	  tot	  het	  verkeer.	  
	  
We	  staan	  aan	  de	  vooravond	  van	  aanvaarding	  van	  het	  MER	  Delft-‐Zuidoost.	  	  Een	  MER	  dat	  
wij	  toch	  vooral	  zien	  als	  een	  aanloop	  naar	  de	  goede	  oplossingen.	  Het	  MER	  was	  voor	  ons	  
destijds	  als	  bewoners	  een	  belangrijk	  instrument	  om	  het	  bestemmingsplan	  TU-‐Noord	  
bijgesteld	  te	  krijgen.	  Een	  MER	  niet	  alleen	  als	  instrument	  om	  te	  toetsen	  aan	  
milieunormen,	  maar	  ook	  als	  ontwerpmiddel	  om	  uiteindelijk	  als	  doel	  te	  bereiken	  minder	  
verkeersoverlast	  en	  meer	  groen	  in	  onze	  wijk.	  
	  
Vanaf	  de	  start	  van	  de	  m.e.r.-‐procedure	  hebben	  wij	  met	  een	  open	  houding	  samen	  met	  de	  
gemeente	  ons	  vol	  in	  het	  proces	  gestort	  om	  tot	  een	  goed	  resultaat	  te	  komen.	  Daarover	  
niets	  dan	  lof:	  er	  is	  van	  beide	  zijden	  veel	  tijd,	  energie	  en	  moeite	  gestopt	  in	  het	  tot	  stand	  
komen	  van	  dit	  MER.	  Er	  is	  vertrouwen	  ontstaan	  en	  dat	  is	  goed.	  Maar	  ook	  voor	  het	  
doorlopen	  proces	  geldt:	  het	  is	  voor	  ons	  vooral	  een	  instrument	  om	  tot	  het	  goede	  resultaat	  
te	  komen	  dat	  moet	  worden	  gedragen	  door	  belanghebbenden.	  Uiteindelijk	  telt	  het	  
resultaat	  en	  niet	  het	  proces.	  
	  
En	  daar	  begint	  het	  nu	  te	  wringen.	  Nu	  het	  MER	  er	  ligt	  is	  er	  op	  het	  gebied	  van	  verkeer	  
weliswaar	  veel	  inzicht	  gecreëerd,	  maar	  ontbreekt	  de	  juiste	  oplossing	  nog.	  Eigenlijk	  is	  
nog	  steeds	  geen	  structurele	  oplossing	  bereikt	  en	  heeft	  de	  buurt	  het	  nakijken.	  En	  dat	  na	  al	  
die	  vergaderingen,	  overleggen	  en	  notities.	  
	  
Zijn	  wij	  elkaar	  in	  het	  proces	  toch	  ergens	  kwijtgeraakt	  tussen	  oktober	  2010	  en	  nu?	  
	  
In	  het	  politiek	  café	  van	  19	  januari	  hebben	  wij	  het	  resultaat	  gepresenteerd	  van	  een	  
mogelijke	  oplossing	  zoals	  die	  in	  het	  overleg	  over	  het	  MER	  tot	  stand	  is	  gekomen.	  U	  vindt	  
deze	  oplossing	  alleen	  niet	  terug	  in	  het	  MER.	  Dat	  is	  jammer,	  een	  gemiste	  kans	  om	  in	  onze	  
mooie	  wijk	  weer	  de	  leefbare	  woonstraten	  te	  laten	  ontstaan	  zoals	  ze	  ooit	  bedoeld	  waren.	  
	  
Woonstraten	  die	  100	  jaar	  geleden	  zijn	  aangelegd	  als	  onderdeel	  van	  het	  toen	  nieuwe	  
universiteitscomplex,	  nu	  bekend	  als	  TU-‐Noord.	  Woonstraten	  en	  universiteitsgebouwen	  
met	  een	  enkele	  auto,	  handkar	  en	  paard	  en	  wagen.	  Woonstraten	  uit	  een	  periode,	  waarin	  
men	  hoe	  dan	  ook	  geen	  voorstelling	  had	  van	  massamobiliteit.	  Behalve	  de	  Sint	  
Sebastiaansbrug	  is	  daar	  later	  niets	  structureels	  aan	  veranderd,	  ondanks	  de	  enorme	  
verkeerstoename	  de	  afgelopen	  40	  jaar.	  De	  TU	  campus	  met	  de	  Mekelweg	  is	  autovrij	  
geworden.	  Met	  als	  gevolg	  nog	  meer	  verkeer	  door	  TU-‐Noord.	  En	  toen	  men	  zestig	  jaar	  
geleden	  de	  hoofdstructuur	  in	  de	  nieuwe	  TU-‐wijk	  aanlegde	  en	  Delft	  Zuid-‐Oost	  ontstond,	  
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had	  men	  ook	  geen	  idee	  welke	  enorme	  verkeersgroei	  zich	  zou	  gaan	  voltrekken.	  Ook	  in	  
onze	  woonstraten.	  
Begrijpt	  u	  ons	  goed,	  wij	  hebben	  niets	  tegen	  de	  auto	  en	  zien	  deze	  zelfs	  als	  een	  
onverbrekelijk	  onderdeel	  van	  onze	  maatschappij,	  maar	  wij	  zijn	  ook	  realisten	  die	  zien	  dat	  
het	  zo	  niet	  verder	  kan	  in	  onze	  woonbuurt.	  	  
	  
Steeds	  vaker	  staat	  het	  verkeer	  vast	  op	  de	  route	  door	  TU-‐Noord,	  die	  nooit	  ontworpen	  is	  
voor	  dit	  soort	  verkeersstromen.	  	  
	  
En	  wat	  zegt	  het	  MER	  hierover?	  Dat	  er	  op	  dit	  moment	  geen	  probleem	  is	  en	  dat	  het	  
verkeer	  overal	  vlot	  doorstroomt.	  En	  dat	  geldt	  ook	  voor	  het	  zichtjaar	  2023:	  met	  slechts	  
een	  herinrichting	  van	  het	  Oostplein	  zal	  er	  zo’n	  40%	  tot	  50%	  meer	  verkeer	  over	  de	  
hoofdroute	  Zuidwal-‐A13	  centrum	  door	  onze	  buurt	  rijden.	  Over	  delen	  van	  de	  
Schoemakerstraat	  meer	  dan	  een	  verdubbeling	  het	  verkeer,	  over	  de	  Jaffalaan	  
verviervoudigt	  het	  en	  over	  het	  Zuidplantsoen	  een	  meer	  dan	  vertienvoudiging.	  De	  
bewoners	  daar	  hebben	  zich	  toch	  iets	  anders	  voorgesteld	  over	  wonen	  in	  het	  groene	  
project	  Oxford	  en	  Cambridge.	  
	  
Kunt	  u	  het	  zich	  voorstellen	  dat	  deze	  verdere	  toename	  van	  40%	  tot	  50%	  van	  het	  verkeer	  
In	  TU-‐Noord	  mogelijk	  is	  in	  de	  spits	  zonder	  dagelijks	  terugkerende	  files?	  Nou,	  wij	  in	  elk	  
geval	  niet,	  het	  zal	  in	  2023	  een	  dagelijkse	  file	  ellende	  worden	  op	  de	  routes	  door	  Delft	  
Zuidoost	  en	  elke	  Delftenaar	  die	  met	  enige	  regelmaat	  in	  de	  spits	  door	  dit	  stuk	  van	  Delft	  
rijdt,	  zal	  dat	  kunnen	  beamen:	  het	  staat	  nu	  al	  regelmatig	  vast.	  En	  soms	  urenlang	  
klemvast,	  als	  er	  weer	  eens	  iets	  op	  de	  A13	  aan	  de	  hand	  is,	  wat	  afgelopen	  weken	  al	  weer	  
enkele	  keren	  is	  voorgekomen.	  
	  
Om	  het	  nog	  iets	  preciezer	  te	  formuleren.	  In	  deze	  groeicijfers	  zijn	  alle	  maatregelen	  van	  
het	  LVVP	  uit	  2006	  meegenomen,	  waarvan	  overigens	  nog	  weinig	  is	  gerealiseerd	  de	  
afgelopen	  zes	  jaar.	  Volgens	  het	  MER	  volstaat	  één	  extra	  maatregel,	  namelijk	  herinrichting	  
van	  het	  Oostplein	  om	  daarmee	  de	  40%	  tot	  50%	  toename	  van	  het	  verkeer	  af	  te	  kunnen	  
wikkelen.	  Verder	  moet	  de	  aansluiting	  van	  de	  Schoemakerstraat	  op	  de	  Kruithuisweg	  
worden	  heringericht.	  
	  	  
U	  vraagt	  zich	  misschien	  af,	  	  wat	  er	  nu	  is	  voorgevallen	  tussen	  gemeente	  en	  bewoners	  in	  
het	  proces	  van	  de	  totstandkoming	  van	  het	  MER.	  Hoe	  zat	  het	  ook	  alweer?	  
	  
Zo’n	  anderhalf	  jaar	  geleden	  	  heeft	  u	  raadsbreed	  een	  motie	  aangenomen	  om	  de	  ideeën	  en	  
maatregelen	  uit	  het	  verkeersrapport	  integraal	  mee	  te	  nemen	  in	  de	  m.e.r.-‐procedure.	  Een	  
rapport	  opgesteld	  op	  initiatief	  van	  VVD	  en	  D66	  samen	  met	  bewoners	  en	  deskundigen	  
werkzaam	  bij	  TNO,	  VNO-‐NCW-‐West,	  TLN,	  MKB	  en	  TUD.	  	  
Deze	  ideeën	  en	  maatregelen	  zijn	  in	  de	  MER	  overleggroep	  allemaal	  doorgerekend	  en	  met	  
elkaar	  gecombineerd.	  Sommige	  zijn	  zeer	  kansrijk	  om	  het	  probleem	  aan	  te	  pakken,	  maar	  
u	  leest	  er	  weinig	  over	  terug	  in	  het	  MER,	  er	  staat	  een	  kadertekst	  maar	  er	  worden	  geen	  
gevolgen	  aan	  verbonden,	  want	  er	  zou	  geen	  probleem	  zijn	  volgens	  het	  MER.	  De	  
verslechtering	  zou	  nog	  acceptabel	  zijn.	  
	  
Wij	  kunnen	  dit	  niet	  volgen.	  Een	  oplossing	  om	  de	  verslechtering	  van	  de	  leefbaarheid	  te	  
voorkomen	  ligt	  voor	  het	  oppakken,	  maar	  het	  gebeurt	  niet.	  
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Op	  de	  m.e.r.	  	  hadden	  wij	  punten	  van	  kritiek,	  daar	  zijn	  we	  ook	  open	  over	  geweest	  in	  het	  
proces.	  Onze	  opmerkingen	  zijn	  genoteerd	  maar	  helaas	  grotendeels	  niet	  verwerkt.	  Toen	  
afgelopen	  najaar	  het	  concept	  MER	  er	  was,	  hebben	  wij	  bij	  projectgroep	  en	  wethouder	  
nogmaals	  op	  dit	  belangrijke	  bezwaar	  gewezen	  in	  het	  vertrouwen	  dat	  bijstelling	  nog	  
mogelijk	  was.	  
	  
Helaas	  zijn	  tussen	  concept	  en	  voorliggend	  MER	  de	  hoofdconclusies	  niet	  meer	  veranderd.	  	  
Pas	  afgelopen	  maand	  is	  ons	  duidelijk	  geworden	  hoe	  het	  College	  er	  in	  zit:	  de	  LVVP	  
maatregelen	  met	  herinrichting	  van	  het	  Oostplein	  lijken	  voldoende.	  Als	  u	  meent	  dat	  het	  
verkeer	  daarmee	  vermindert	  of	  niet	  verder	  toeneemt:	  dat	  is	  niet	  zo,	  zoals	  ik	  hiervoor	  al	  
aangegeven	  heb.	  Er	  is	  sterke	  groei	  in	  de	  planperiode	  van	  het	  verkeer	  op	  alle	  hoofdroutes	  
in	  Delft	  Zuidoost.	  Het	  MER	  beoordeelt	  daarbij	  bovendien	  niet	  de	  gevolgen	  van	  de	  
autonome	  verkeersgroei	  maar	  rapporteert	  vooral	  het	  verschil	  als	  er	  wel	  en	  geen	  plan	  
voor	  woningbouw	  wordt	  doorgevoerd,	  hetgeen	  een	  geflatteerd	  beeld	  geeft	  
	  
We	  staan	  nu	  op	  een	  keerpunt:	  gaan	  we	  verder,	  de	  juiste	  kant	  op	  en	  komt	  er	  alsnog	  een	  
goede,	  integrale	  verkeersoplossing	  of	  vallen	  we	  terug	  in	  het	  marginaal	  toetsen	  met	  de	  
MER	  en	  hebben	  we	  uiteindelijk	  alleen	  een	  heel	  duur	  onderzoek	  waar	  we	  niet	  echt	  de	  
vruchten	  van	  plukken	  om	  de	  wijk	  leefbaarder	  te	  maken.	  
	  
Samenvattend:	  met	  de	  grote	  hoeveelheid	  tijd,	  geld	  en	  moeite	  die	  door	  projectteam	  en	  
bewoners	  zijn	  geïnvesteerd	  had	  meer	  moeten	  gebeuren.	  	  Wat	  verkeer	  betreft	  lijkt	  het	  
resultaat	  nog	  niets	  beter	  dan	  vóór	  de	  m.e.r.-‐procedure.	  Een	  gemiste	  kans	  voor	  ons	  en	  
voor	  u	  als	  raad.	  
	  
De	  vraag	  is	  hoe	  nu	  verder?	  
	  
Wij	  hebben	  inmiddels	  uit	  het	  m.e.r.-‐proces	  veel	  informatie	  en	  inzicht	  gekregen	  en	  wij	  
zijn	  nog	  steeds	  graag	  bereid	  om	  verder	  te	  werken	  aan	  de	  echte	  structurele	  oplossingen	  
die	  onze	  wijk	  leefbaar	  en	  bereikbaar	  houden.	  	  
	  
Wij	  vragen	  de	  Raad	  het	  volgende	  	  

∗ neem	  geen	  genoegen	  met	  een	  MER	  dat	  een	  goede	  bereikbaarheid	  veronderstelt	  
dat	  er	  in	  werkelijkheid	  niet	  zal	  zijn:	  er	  zijn	  nu	  al	  knelpunten	  en	  deze	  worden	  
groter,	  ook	  met	  het	  LVVP:	  de	  bereikbaarheid	  én	  leefbaarheid	  zullen	  nog	  verder	  
verslechteren;	  

∗ bewerkstellig	  een	  verkeersoplossing	  die	  de	  leefbaarheid	  én	  bereikbaarheid	  
verbetert	  en	  waarvan	  de	  kern	  omvat	  een	  extra	  oost-‐west	  verbinding.	  

∗ neem	  deze	  oplossing	  op	  in	  het	  herijkte	  LVVP	  
∗ en	  borg	  deze	  ruimtelijk-‐planologisch	  in	  de	  planvorming	  zodat	  alle	  

bestemmingsplannen	  in	  Delft	  Zuidoost	  dit	  als	  randvoorwaarde	  meekrijgen.	  
	  
Dit	  betekent	  een	  extra	  inspanning	  op	  dit	  moment	  en	  de	  korte	  tijd	  die	  hiervoor	  nog	  nodig	  
is.	  Een	  beperkte	  investering	  die	  zich	  de	  komende	  jaren	  ruimschoots	  gaat	  terugverdienen	  
in	  meerdere	  opzichten:	  een	  betere	  leefbaarheid,	  een	  betere	  bereikbaarheid	  maar	  zeker	  
ook	  door	  meer	  draagvlak	  in	  de	  verdere	  procedure.	  	  
	  
Dank	  u	  voor	  uw	  aandacht.	  
Ben	  Rutten	  namens	  	  Belangenvereniging	  TU-‐Noord,	  3	  februari	  2011.	  


