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Inleiding 

 
De Wet luchtkwaliteit1 verplicht die gemeenten waar de normen voor de 
luchtkwaliteit op één of meerdere plaatsen worden overschreden, tot het maken 
van een plan van aanpak luchtkwaliteit. Dit plan moet vervolgens om de drie jaar 
worden herzien. De gemeente Delft heeft in 2006 voor het laatst een volledig 
herziene versie van het Plan van Aanpak Luchtkwaliteit vastgesteld. Om te bepalen 
of het plan ook nu volledig herzien moet worden zijn het verloop van de 
luchtkwaliteit tot en met 2009 en de verwachtingen voor de toekomst bepalend. Dit 
verloop kan bepaald worden door middel van de rapportages luchtkwaliteit (t/m 
2007) en sinds 2008 met behulp van de zogenaamde Saneringstool2 van het 
ministerie van Volksgezondheid Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). Uit dit 
verloop blijkt dat in de gemeente Delft sinds 2007 de normen voor fijnstof nergens 
meer worden overschreden of dreigen te worden overschreden. Voor stikstofdioxide 
is ook een duidelijke verbetering te zien, maar resteren nog steeds enkele 
hardnekkige knelpunten, deze zijn opgenomen in onderstaande tabel. De normen 
voor de overige stoffen uit de Wet luchtkwaliteit worden nergens overschreden.  
 
Het verloop tot en met 2009 en de toekomstverwachting voor stikstofdioxide is 
weergegeven in onderstaande tabel4. De grenswaarde voor stikstofdioxide is 40 
µg/m3, hieraan moet in 2015 voldaan worden. De oranje velden geven dreigende 
overschrijdingen aan in het betreffende jaar en de rode velden de daadwerkelijke 
overschrijdingen. 
 

Straatnaam 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 

Kruithuisweg  42.7 40,7 38,6 36,5 35,5 34,4 31,4 
Westvest 43.4 42,6 40,9 39,1 38,2 37,2 33,9 
Zuidwal3 39.2 46,3 44,7 42,8 41,7 40,6 37,0 

Mijnbouwplein 39.5 39,0 37,2 35,5 34,6 33,7 30,9 
Julianalaan 47.1 46,4 44,5 42,5 41,4 40,2 36,6 

Oostplein 43.3 43,8 41,9 39,8 38,7 37,6 28,4 
Oostpoortweg 47.9 46,2 44,2 42,1 40,9 39,7 36,0 

Nassaulaan west 41.5 39,9 38,0 36,0 35,0 34,0 30,9 
Delfgauwseweg west 46.5 43,7 41,6 39,5 38,4 37,4 34,0 
Delfgauwseweg oost 45.1 43,7 41,6 39,5 38,4 37,4 34,0 

Oostsingel 44.8 46,2 44,2 42,2 40,9 39,7 36,0 

 



  2/6 

Sinds 2009 rijdt het merendeel van de OV-bussen op aardgas en vanaf 01-01-2010 
is de milieuzone Delft van kracht. In onderstaande tabel zijn deze effecten 
meegenomen in de verwachting. In 2011 is door deze maatregelen één van de vier 
knelpunten opgelost en verdwijnt er een dreigende overschrijding. In 2012 zijn, 
door deze maatregelen, alle knelpunten opgelost maar resteren nog wel drie 
kritieke locaties. 
 

 2010 2010 2010 2011 2011 2012 2012 

Straatnaam  Incl. OV Incl. MZ  OV+MZ  OV+MZ 

Kruithuisweg 36,5 36,5 36,3 35,5 35,4 34,4 34,3 

Westvest 39,1 34,8 34,8 38,2 33,9 37,2 33,1 

Zuidwal3 42,8 40,3 40,1 41,7 39,1 40,6 38,0 

Mijnbouwplein 35,5 34,0 33,9 34,6 33,1 33,7 32,2 

Julianalaan 42,5 41,9 41,7 41,4 40,6 40,2 39,5 

Oostplein 39,8 39,3 39,2 38,7 38,1 37,6 37,0 

Oostpoortweg 42,1 42,1 41,8 40,9 40,7 39,7 39,5 

Nassaulaan west 36,0 36,0 35,9 35,0 34,9 34,0 33,9 

Delfgauwseweg west 39,5 39,5 39,3 38,4 38,3 37,4 37,2 

Delfgauwseweg oost 39,5 39,5 39,3 38,4 38,3 37,4 37,2 

Oostsingel 42,2 42,2 41,9 40,9 40,7 39,7 39,5 

 
 
 
Geconcludeerd wordt dat uitsluitend de normen voor stikstofdioxide worden 
overschreden in de gemeente Delft en dat op basis van bovenstaande tabellen het 
duidelijk is dat een volledige herziening van het bestaande Plan van Aanpak 
Luchtkwaliteit  niet zinvol is. Er wordt immers ruim op tijd (in 2012 ipv. 2015) aan 
de grenswaarde voldaan. Er wordt daarom volstaan met een actualisatie van het 
Plan van Aanpak  in de vorm van deze nota. De actualisatie richt zich uitsluitend op 
nieuwe maatregelen om éérder aan de norm te kunnen voldoen en de luchtkwaliteit 
verder te verbeteren dan de norm. In het vervolg van deze nota komen deze 
maatregelen aan bod. De uitwerking van deze maatregelen past binnen de 
personele capaciteit en financiële budgetten. 
 
Strategie van maatregelen 

 
In overeenstemming het Lokaal Verkeer en VervoersPlan (LVVP) kent ook de 
aanpak van de luchtkwaliteit een drietraps strategie: 
 
1) Vermindering vervoersbewegingen 
2) Verschoning vervoersbewegingen 
3) Vervoersbewegingen daar waar deze de leefomgeving het minste schaden 
 
Het verminderen van het aantal vervoersbewegingen levert de grootste winst op 
voor de luchtkwaliteit. Echter niet alle vervoersbewegingen kunnen verdwijnen, dus 
de resterende vervoersbewegingen moeten zo schoon mogelijk zijn. Tot slot is het 
wenselijk als de vervoersbewegingen die overblijven zo veel mogelijk worden 
afgewikkeld over wegen waar deze het minste (negatieve) impact hebben op de 
leefomgeving. 
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De gemeente spant zich hard in om alle maatregelen te realiseren, maar is zich er 
ook van bewust dat de gemeente niet de enige belanghebbende is en niet de enige 
met ideeën. Dit geldt voor luchtkwaliteit, maar breder nog voor duurzaamheid. Om 
externe partijen initiatieven te bundelen, kennis en ideeën bij elkaar te brengen, 
heeft de gemeente in 2009 het Duurzaam Delft Dreamteam opgericht. Het 
Dreamteam kent diverse subwerkgroepen, waaronder de werkgroep verkeer en 
vervoer. Deze werkgroep houdt zich bezig met maatregelen ter vermindering en 
verschoning van vervoersbewegingen. Het eerste project wat de werkgroep verkeer 
en vervoer van plan is op te pakken, is de promotie van de elektrische scooter, te 
beginnen bij de grootste doelgroep, middelbare scholieren. 
 
Maatregelen voor vermindering vervoersbewegingen 

 
Maatwerkdistributie Delft 
De aanpak van stedelijke distributie is vanuit luchtkwaliteit de belangrijkste 
strategie om het aantal verkeersbewegingen in het stedelijk gebied te verminderen. 
Door goederenstromen efficiënter in te richten kunnen met minder 
vervoersbewegingen dezelfde goederen worden vervoerd. Dit doel streeft de 
gemeente Delft na door de inzet van het concept “Maatwerk distributie Delft”. 
Maatwerk distributie bestaat uit drie belangrijke stappen: 
 

- Creëren van draagvlak bij de belanghebbenden 
- Identificatie van inefficiënte goederenstromen 
- Onderbrengen inefficiënte goederenstromen bij bestaande 

goederenstromen 
 
Het uitgangspunt van Maatwerkdistributie Delft is dat er een win-win situatie 
bestaat voor zowel de gemeente als de overige belanghebbenden. Tijdens het 
schrijven van deze update bevindt de aanpak van maatwerkdistributie Delft in de 
eerste fase, het creëren van draagvlak bij de belanghebbenden. 
 
Maatregelen voor verschoning vervoersbewegingen 
 
Pakketpost per fiets 
De aanpak van stedelijke distributie is op zichzelf een effectieve maatregel door de 
reductie van het aantal verkeersbewegingen dat gemaakt moet worden om het 
stedelijk gebied te bevoorraden. Stedelijke distributie kan echter nog effectiever 
zijn voor het verbeteren van de luchtkwaliteit als de vervoersbewegingen die 
overblijven zoveel mogelijk worden uitgevoerd met schone voertuigen. De pilot 
“Pakketpost per fiets”, waartoe het college op 17 november 2009 besloten heeft, is 
de eerste manier die de gemeente zal inzetten om distributie verkeer te 
verschonen. De naam “pakketpost per fiets” zegt het al, postpakketten die nu met 
bestelbusjes worden geleverd, worden bij deze pilot per fiets geleverd. In eerste 
instantie gaat het om de levering in het centrumgebied. Met diverse bedrijven zijn 
reeds afspraken gemaakt om te starten met deze pilot. De verwachting is dat 
“Pakketpost per fiets” zal starten in de eerste helft van 2010. Bij het succesvol zijn 
van de pilot ontstaat met pakketpost per fiets een schone goederenstroom die de 
potentie heeft andere inefficiënte goederenstromen te kunnen vervangen. 
Aansluitend op de pilot wordt daarom gestart met het werven van ondernemers (in 
eerste instantie in de binnenstad) die hun leveringen eveneens via fietskoeriers 
willen laten verlopen.  
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Verschoning eigen wagenpark 
Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de samenstelling van het gemeentelijk 
wagenpark. Diverse voertuigen zijn vervangen en de gemeente heeft minder 
voertuigen in eigen beheer. Om te bepalen hoe deze voertuigen het beste 
verschoond kunnen worden, wordt de komende maanden, door het Stadsgewest 
Haaglanden een wagenparkscan uitgevoerd. Op basis van die scan worden stappen 
bepaald om de verschoning van het wagenpark verder door te zetten. De 
wagenparkscan richt zich vooral op de toepassing van aardgas. 
 
Rijden op aardgas 

- Ondersteuning initiatieven met aardgas 
Aardgas is schone brandstof en een rendabel alternatief voor benzine en 
dieselvoertuigen, al bij 12.000 km per jaar is het rendabel om op aardgas te rijden. 
Waar mogelijk zal de gemeente daarom initiatieven die betrekking hebben op rijden 
op aardgas faciliteren en ondersteunen. Diverse Delftse bedrijven hebben interesse 
getoond om te gaan rijden op aardgas. De mogelijkheden worden onderzocht om 
deze bedrijven samen actie te laten ondernemen om op aardgas te gaan rijden  en 
een aardgasvulpunt in Delft te realiseren. 
 

- Realisatieaardgas vulpunt 
Als er met aardgas gereden wordt moet er ook getankt kunnen worden. De 
gemeente spant zich daarom in een aardgasvulpunt binnen eigen grondgebied te 
realiseren. Een samenwerkingsverband van diverse geïnteresseerde Delftse 
bedrijven, zoals hiervoor genoemd, kan hiervoor een sterke impuls zijn. Het 
Stadsgewest Haaglanden heeft subsidie beschikbaar voor de realisatie van het 
aardgasvulpunt en zet zich momenteel in om gemeenten te ondersteunen met 
kennis en tijd om het rijden op aardgas lokaal te stimuleren. 
 
Elektrisch rijden 
De gemeente stelt in de eerste helft van 2010 een plan op voor de implementatie 
van elektrisch vervoer in Delft. Het plan richt zich waarschijnlijk vooral op het 
vervangen van kleine voertuigen door elektrische. In de planning worden diverse 
acties opgenomen om het gebruik van deze kleine elektrische voertuigen te 
stimuleren. Hierbij kan gedacht worden aan een sloopregeling voor 2-takt scooters 
en een subsidieregeling voor de aanschaf van een elektrische scooter. De 
mogelijkheden voor het breder toepassen van de snellaadtechniek voor elektrische 
voertuigen zullen eveneens worden onderzocht. Tot slot zoekt de gemeente 
aansluiting bij de Europese implementatie van elektrisch vervoer. 
 
 

Maatregelen voor vervoersbewegingen daar waar deze de leefomgeving 

het minste schaden 
 

De routering van verkeer is vooral een aangelegenheid van het Lokaal Verkeer en 
Vervoersplan (LVVP). De luchtkwaliteit profiteert op diverse locaties van deze 
maatregelen. De onlangs ingevoerde milieuzone dwingt te sterk vervuilende 
vrachtwagens andere routes te kiezen en is daardoor ook deels een 
routeringsmaatregel. 
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Tractoren 
Een veel gehoorde klacht in Delft is de aanwezigheid van veel tractoren op de 
openbare weg. Tractoren zijn sterk vervuilende voertuigen waarvoor het 
toegangsregime van de milieuzone niet geldt. Tractoren zijn vanwege luchtkwaliteit  
ongewenst in het stedelijk gebied maar ook de verkeersveiligheid speelt een rol. Er 
wordt onderzocht hoe het gebruik van tractoren verminderd kan worden. 
 
Inspraak 
 

Op de conceptnota Actualisatie Plan van Aanpak Luchtkwaliteit was van 22 februari 
2010 tot 5 april 2010 inspraak mogelijk. Hiervoor lag de conceptnota bij de 
publieksbalie ter inzage en was deze te downloaden via de website van de 
gemeente Delft. Er zijn twee zienswijzen ontvangen en beantwoord. Er is geen 
bezwaar of beroep mogelijk. 
 
Zienswijze W.J.A. van Leeuwen 
De eerste zienswijze is afkomstig van een bewoner van de Hendrick de Keyserweg. 
Deze bewoner reageert op de 3de actie in de strategie van maatregelen; 
“Vervoersbewegingen daar waar deze de leefomgeving het minste schaden”. De 
zienswijze gaat over verkeer dat via de onderdoorgang onder de A13 via de 
Korftlaan de Delftse Hout of het restaurant de Schaapskooi wil bereiken. Veel 
Caravans, campers en touringcars komen er op dit punt achter dat de 
onderdoorgang voor hun voertuigen te laag is. Er moet dan dus een andere route 
gezocht worden en die zoektocht vindt veelal plaats door de wijk Vrijenban waar 
deze grote voertuigen ongewenst zijn en de woonomgeving negatief beïnvloeden.  
 
De bewoner stelt de vraag of vanwege deze situatie het verkeer niet beter via de 
Olof Palmestraat naar de Delftse Hout geleid kan worden. Dit is nu niet mogelijk 
vanwege de bussluis, maar bekenden weten wel beter geeft de bewoner aan. 
Waarom deze route niet via borden voor het grote verkeer bekend maken zodat de 
opstoppingen bij de Korftlaan verdwijnen, het zoeken door Vrijenban stopt en de 
luchtkwaliteit verbetert? 
 
In de beantwoording is aangegeven dat in relatie tot de 3de actie uit de strategie 
van maatregelen de bewoner gelijk heeft dat de route naar de Delftse Hout via Olof 
Palmestraat minder de leefomgeving aantast. In de brief wordt uitgelegd dat er 
natuurlijk meerdere belangen spelen en dat we zullen onderzoeken of openstelling 
van de route naar de Delftse Hout via de Olof Palmestraat mogelijk is. 
 
Zienswijze TUNoord 
De tweede zienswijze is afkomstig van de Belangenvereniging TU Noord. Deze 
uitgebreide zienswijze gaat in op een groot aantal onderwerpen waarover voor de 
belangenvereniging onduidelijkheid bestaat. Er wordt met name gevraagd om meer 
toelichting op de prognoses, de daarbij gemaakte keuzes en hoe het halen van de 
prognoses is geborgd in relatie tot bestaand beleid en verwachte ontwikkelingen in 
Delft. De belangenvereniging geeft verder duidelijk in de zienswijze aan graag 
bereid te zijn bij te dragen aan ideeën en planvorming die de leefbaarheid in TU 
noord kunnen verbeteren. 
 
In de beantwoording van de zienswijze is ingegaan op de verschillende punten uit 
de zienswijze. Naar aanleiding van de zienswijze is het conceptnota niet aangepast. 
Vanwege de relatie met de MER is er wel nogmaals gekeken of alle uitgangspunten 
uit de nota in overeenstemming zijn met de MER.  
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1) De luchtkwaliteit wetgeving is niet ondergebracht in een aparte wet, maar in afdeling 5.2 van de wet 
milieubeheer. Deze afdeling wordt ook aangehaald als de Wet luchtkwaliteit. 
2) De Saneringstool geeft een overzicht van de luchtkwaliteit in Nederland per wegvak en is te vinden 
via www.saneringstool.nl. De Saneringstool kan voor diverse jaren de luchtkwaliteit weergeven: 2008, 
2011,2015 en 2020. De tussenliggende jaren kunnen met het rekenprogramma CAR bepaald worden. 
CAR wordt door VROM jaarlijks beschikbaar gesteld en bijgewerkt en is te vinden via car.infomil.nl. 
3) In 2008 zijn de invoergegevens van alle straten gecontroleerd en is voor de Zuidwal de toetsafstand 
aangepast. 
 


