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Voorwoord door Francine Houben (directeur mecanoo architecten) 

 
Delft bouwt aan zijn toekomst. Delft Centraal wordt de nieuwe OVerstapmachine en ontvangst-
ruimte van de Binnenstad en de InnovatieCampus. Met vier sporen wordt Delft verbonden met alle 
centra in de Randstad en Schiphol. Via tram 19 en een intensief fietsnetwerk worden de campus en 
de woongebieden hierop aangesloten. Met zijn prachtige historische autoluwe binnenstad, de TU 
Delft en een sterk cluster van kennisinstellingen en de internationaal georiënteerde bevolking is de 
basis al op orde. Maar hier houdt het niet op: Delft zet in op een verdubbeling van de 
kenniseconomie en wil daartoe in de toekomst een nog aantrekkelijker stad zijn om te wonen, te 
werken en te vertoeven. De nieuwe generatie kenniswerkers heeft een duidelijke voorkeur voor 
duurzame vormen van mobiliteit: openbaar vervoer, fiets en e-bike zijn favoriet. Kwaliteit van 
overstaplocaties en fietsvoorzieningen zijn daarbij de sleutels voor succes.  
 
De compacte stad Delft heeft al een verkeerskundige geschiedenis als fundament om trots op te 
zijn: in de jaren zestig de stad met het eerste woonerf van Nederland (Piet Heinstraat), in de jaren 
zeventig de eerste stad met een fietsplan waarin een compleet netwerk werd gepresenteerd en 
gebouwd. Van recenter datum (2006) is de Zoef-fietsroute van Westland via Delft naar Pijnacker: 
goede infrastructuur in combinatie met communicatie en flankerende maatregelen zoals de 
wachttijdvoorspeller en het fietstelpunt. Nu is de tijd gekomen de uitdaging aan te pakken te 
werken aan de Delftse mobiliteit van morgen. 
 
In deze Strategische agenda mobiliteit wordt de eerste stap gezet. In de bijna klassieke indeling per 
vervoerwijze worden de nieuwste plannen gepresenteerd en geprioriteerd. Wat mij betreft is Delft 
in zijn presentatie nog veel te bescheiden. Delft heeft een rijke verkeershistorie en dat is een prima 
exportproduct dat Delft beter kan presenteren. Delft wil een sterke internationale stad zijn, die 
slimme mensen wil aantrekken en behouden. Dat kan met een duurzaam mobiliteitsbeleid. Voor 
de toekomst wil ik Delft meegeven alert te zijn op de nieuwe leefstijlen. Het klassieke 
verplaatsingsgedrag bestaat niet meer. Alles verandert: nieuw werken, nieuw winkelen, nieuw 
ouder worden, nieuw socializen en een nieuw bewustzijn. Met als eindresultaat een nieuwe 
mobiliteit en een andere ruimtelijke ordening. Project Poort is hiervan het eerste bewijs. Gezien de 
voorgeschiedenis moet dit een succes worden. 
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Inleiding 
 
Een goed functionerend verkeerssysteem is essentieel voor de pijlers waarop Delft steunt: Delft als 
stad van innovatie en van de participatiesamenleving. Want een succesvolle kenniseconomie vereist 
een goede en duurzame mobiliteit. Dat wil zeggen: voldoende wegcapaciteit, goed OV en een goede 
ontsluitingsstructuur, voor gemotoriseerd én langzaam verkeer. Delft heeft een prachtige uitgangs-
positie: midden in de Metropoolregio en sterk (inter-)nationaal ontsloten. En participatie vereist dat 
alle Delftenaren zich goed en plezierig kunnen verplaatsen. Dit stelt eisen aan het OV en aan de 
‘microbereikbaarheid’ (kwaliteit, beleving, en fijnmazigheid voor het langzaam verkeer, met name 
voetgangers). 
 
Het staande mobiliteitsbeleid (LVVP en FAP-II) omvat een groot aantal projecten die bijdragen aan de 
Delftse pijlers. Hiervan is een aanzienlijk deel in uitvoering of uitgevoerd. Delft gaat een nieuwe fase 
in na de grote projecten als het autoluw maken van de binnenstad, Spoorzone, en Tramlijn 19. Het is 
nu zaak de kwaliteit van de stad uit te bouwen. Met deze agenda zetten we in op een aantal nog 
ontbrekende schakels en grote projecten. Verder moeten we alert zijn op trends zoals de intrede van 
de e-bike, de deelauto en de sterke verknoping van soorten vervoer. Dit vertalen wij in aandacht voor 
microbereikbaarheid. Het blijkt dat juist de bereikbaarheid op microniveau belangrijke positieve 
effecten heeft op economie en maatschappij. Dit is ook belangrijk voor de aantrekkelijkheid van de 
stad voor kenniswerkers, die daarnaast sterk hechten aan de metropolitane bereikbaarheid. Dit 
laatste vraagt versterking van het OV. 
 
Deze Strategische agenda mobiliteit legt nieuwe accenten in het mobiliteitsbeleid om zo maximaal bij 
te dragen aan de Delftse kenniseconomie en aan een sterke samenleving. Welke prioriteiten moet 
Delft kiezen bij de grote projecten om zo een goede bereikbaarheid te waarborgen en aantrekkelijk te 
zijn voor kennisinstellingen? Waar moet Delft meer inzetten op microbereikbaarheid als positieve 
prikkel voor de verblijfkwaliteit in Delft, zodat Delft aantrekkelijk is voor alle Delftenaren, jong en oud, 
én met speciale aandacht voor kenniswerkers? En wat zijn de prioriteiten in het licht van steeds 
schaarsere middelen? 
 
In deze Strategische agenda mobiliteit is vastgesteld welke nog te realiseren projecten het meest 
bijdragen aan de versterking van de Stad van Kennis en Innovatie. Het gaat om projecten die de lokale 
financieringsmogelijkheden te boven gaan en (boven-)regionale betekenis hebben. Deze projecten 
zullen de inzet worden van de regionale lobby van Delft en staan samengevat in bijlage 1. De 
mobiliteitsprojecten maken deel uit van de brede algemene strategische agenda: het verstrekken van 
de kenniseconomie en de participatiesamenleving. 
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De Metropoolregio Rotterdam - Den Haag (MRDH) brengt het stadsgewest 
Haaglanden en de stadsregio Rotterdam bij elkaar. De MRDH bouwt aan 
een duurzame internationale metropoolregio en wil bijdragen aan de 
positie van de Randstad als topregio in Europa. Bewoners en bedrijven 
moeten zich optimaal kunnen ontplooien en (internationale) bezoekers 
moeten zich welkom voelen. 
 
Van de 24 MRDH-gemeenten heeft Delft een bijzondere positie: Delft ligt 
in het hart van de MRDH, tussen de twee grote steden van de MRDH. Ook 
wat betreft de kwaliteiten van de stad is de positie van Delft in de MRDH 
bijzonder: met internationaal georiënteerde kennisinstellingen, met name 
de TU Delft, de ontwikkeling van TIC Delft en de toeristisch belangrijke 
historische binnenstad beschikt Delft over belangrijke ingrediënten om de 
MRDH de topregio te laten zijn die het wil worden. De uitbouw van de 
kenniseconomie in Delft leidt tot meer banen, meer inwoners en meer 
welvaart in Delft en de buurgemeenten.  
 
De kwaliteit van het mobiliteitssysteem is een belangrijke bouwsteen voor 
de concurrentiepositie en de economische ontwikkeling van de MRDH. De 
MRDH zet in op een reistijd van maximaal 45 minuten tussen alle belang-
rijke locaties en voorzieningen: de MRDH als ‘daily urban system’. Hiervoor 
wordt één organisatie verantwoordelijk: de Vervoersautoriteit (VA). 
 
Het bieden van één herkenbaar en betrouwbaar vervoerssysteem is een 
belangrijke kans die een gezamenlijke VA biedt. Dit is belangrijk voor de 
internationale positie, waarbij een kwaliteit geboden moet worden 
vergelijkbaar met de grote Europese regio’s. Ook kan met de VA 
ingespeeld worden op de nieuwe trends en ontwikkelingen op het gebied 
van mobiliteit en stedelijke ontwikkeling. Elektrisch vervoer wordt steeds 
belangrijker, het nieuwe werken verandert het reizigersgedrag, en 
verkeers- en vervoersmanagement krijgen een steeds volwassener positie. 
 
Delft verricht op dit moment al inspanningen op het gebied van vervoers-
management, in het project Poort van Delft. Dit is onderdeel van de 
gebiedsgewijze aanpak van het Rijksprogramma Beter Benutten. Delft 
heeft hierin een ambassadeurschap waarbij overheden en bedrijven bij 
elkaar gebracht worden om mobiliteitsmanagement verder in te voeren. 
Poort van Delft heeft bovendien een bredere missie: het versnellen van 
het succes van duurzame mobiliteitsoplossingen door publiek-privaat 
samen te werken aan een optimaal bereikbaar Delft en een gastvrije leef- 
en werkomgeving. Hiertoe loopt een aantal projecten: Slim werken, slim 
reizen, Multi use transferium, Bouwlogistiek, en Stadsdistributie. 
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Prioritaire MIRT-projecten 

Door de centrale ligging tussen Rotterdam en Den Haag is 
Delft goed aangesloten op grote (nationale en regionale) 
infrastructuur (A13, A4, N470, spoorlijn). De komst van de 
Metropoolregio met Vervoersautoriteit biedt verdere 
kansen aan Delft. Delft ligt ook centraal op de kennis-as 
Dordrecht – Delft – Rotterdam – Den Haag – Leiden.  
Voor de Metropoolregio is een verbetering van de 
verbindingen binnen de MRDH en met de MRDH van 
belang om het daily urban system te versterken. 
 
Op dit moment vindt de realisatie plaats van een aantal 
projecten die de aansluiting van Delft op regionale en 
nationale infrastructuur verder verbeteren. De aanleg van 
de A4-Midden Delfland versterkt de noord-zuidverbinding 
voor het autoverkeer, het nieuwe vervoersknooppunt 
versterkt de positie van Delft als intercity-station, en het 
doortrekken van tramlijn 19 zorgt voor verdere verknoping 
van Delft in het tramnet van de regio. Voor een sterke 
positie van de Metropoolregio is de realisatie van 
viersporigheid tussen Delft-Zuid en Schiedam van groot 
belang om spoorboekloos te kunnen reizen. Voor de 
verdere toekomst (tot en met 2030) heeft het Rijk een 
aantal grote projecten geprioriteerd vanuit het MIRT 
(waaronder de A4-passage). 
 
De internationale bereikbaarheid van Delft is sterk. 
Rotterdam – The Hague Airport bevindt zich op slechts 10 
minuten rijden en Schiphol is ruim binnen drie kwartier 
bereikbaar. Opstapstations voor hogesnelheidstreinen naar 
Londen en Parijs zijn zeer nabij. Voor de aansluiting in de 
Benelux is het belangrijk dat de Lage Landenlijn (Den Haag-
Brussel) met een stop in Delft er komt. Tenslotte 
onderzoeken we een tramverbinding Delft – RTH Airport - 
Rotterdam. 
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Delft bestaat grotendeels uit gebieden waarbinnen een 
sterk verblijfskarakter geldt en de verkeersfunctie 
ondergeschikt is. De meeste gebieden hebben als primaire 
bestemming wonen. Het belang van de verblijfsfunctie is in 
de historische binnenstad nog groter. In het autoluwe deel, 
met de toeristische functie, is de voetganger prioritair, 
evenals bij stations. Daar is het bovendien erg druk met 
fietsers. 
 
Binnen gebieden met voornamelijk bedrijvigheid is 
gemotoriseerd verkeer in het algemeen nadrukkelijker 
aanwezig, en is de weg hier ook op ingericht. Een 
bijzondere positie wordt ingenomen door de 
Technologische Innovatiecampus. Binnen de TIC is een 
variatie aan functies mogelijk die bijdragen aan de 
kenniseconomie. Op de ene locatie binnen de TIC kan het 
langzaam verkeer de prioriteit hebben, terwijl op andere 
locaties vanuit de bedrijvigheid aldaar gemotoriseerd 
verkeer een belangrijker functie heeft. 
 
Binnen de TIC trekt de TU Delft een groot deel van het 
verkeer aan. Uit vervoerkundig onderzoek blijkt dat voor 
het TU-personeel OV en langzaam verkeer zeer belangrijk 
zijn; de inrichting van de infrastructuur moet hierbij passen. 
Verder is de autobereikbaarheid door de ligging van de TIC 
dicht bij de A13 zeer gunstig. 
 
De infrastructuur met de zwaarste verkeersfunctie ligt 
tussen de verschillende gebieden en verbindt deze met 
elkaar en met de regio. Door die ontsluitende wegen goed 
in te richten, wordt het verkeer gebundeld en blijft de 
hoeveelheid verkeer binnen de woongebieden beperkt. Het 
goed ordenen van het verkeer levert zo een belangrijke 
bijdrage aan de verkeersveiligheid en aan een goede 
doorstroming. 
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Delft is goed ontsloten door de stroomwegen A4, A13, 
N470 en de Provincialeweg. Deze wegen zijn ingericht om 
veel verkeer veilig te verwerken. Door de structuur van de 
stroomwegen kan de Delftse inwoner zeer snel op het 
regionale en nationale wegennet komen. Bezoekers aan 
Delft komen snel vanaf de stroomwegen Delft binnen, met 
positieve gevolgen voor de bereikbaarheid. 
 
Binnen Delft leiden ontsluitende wegen het verkeer verder 
naar zijn bestemming. Afhankelijk van de locatie kunnen 
deze wegen heel sterk een verkeersfunctie hebben 
(gebiedsontsluitingswegen), dan wel de verkeersfunctie 
combineren met een meer verblijvende functie 
(wijkontsluitingswegen). De inrichting van de wegen zorgt 
dat verkeer wordt gebundeld op wegen die hiervoor 
bedoeld zijn. Dit wordt ondersteund door bewegwijzering 
volgens de Nota bebording en bewegwijzering van 2012. 
Weggebruikers komen zo via een heldere structuur op hun 
eindbestemming. De centrumring heeft een bijzondere 
plaats in het netwerk, met een directe toegang naar 
verschillende parkeergarages. 
 
Met de gekozen ontsluitingsstructuur beoogt Delft het 
verkeer te ordenen en bundelen op wegen die hiervoor zijn 
toegerust en wegen in woongebieden zo veel mogelijk 
rustig te laten zijn. De opgave hierbij is de ontsluitende 
wegen zodanig vorm te geven dat ze bijdragen aan een 
goede bereikbaarheid, aan de verkeersveiligheid, en aan 
een goede leefomgeving. 

Voorziene eindsituatie 
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Nog niet geplande projecten wegencategorisering 

Veel mobiliteitsprojecten binnen Delft zijn erop gericht om 
wegen zo in te richten dat de vormgeving van een weg bij 
haar functie past. Op deze manier zorgt Delft ervoor het 
verkeer te ordenen: verkeer op wegen bundelen die er 
geschikt voor zijn, en beperkt verkeer op wegen door 
gebieden waar de voetganger of fietser prioritair is. Een 
groot aantal van dergelijke herinrichtingen heeft al 
plaatsgevonden of is in uitvoering of voorbereiding. 
 
Linksonder staat grafisch weergegeven voor welke wegen 
nog geen project is gestart om tot herinrichting te komen. 
Deze zullen gestaag verder aan bod komen, namelijk 
wanneer dit gecombineerd wordt met groot onderhoud 
aan de weg en/of de riolering (‘werk met werk’). Delft kan 
deze projecten in principe dragen in combinatie met de 
reguliere subsidiemogelijkheden bij Haaglanden/VA. Bij de 
jaarlijkse investeringsagenda wordt afgewogen op welke 
projecten de schaarse middelen worden ingezet. 
 
Daarnaast is er een aantal grote projecten die gewenst zijn 
om voor Delft een betere ontsluitingsstructuur te 
verkrijgen (zie de rechter afbeelding). Hierbij kan gedacht 
worden aan volledig nieuwe verbindingen of projecten die 
bruggen of tunnels vergen. De kosten hiervan zijn navenant 
hoog, zodat uitvoering mede-afhankelijk is van derden. 

Nog uit te voeren grote projecten 
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Naast de grote projecten die belangrijk zijn voor de 
ontsluiting intern in Delft, is er ook een aantal (zeer) grote 
projecten gewenst die primair van belang zijn op regionale 
schaal. Hierbij kan het gaan om projecten op wegen van 
andere wegbeheerders, maar ook om projecten die wel op 
Delftse wegen plaatsvinden, maar waarvan de effecten op 
regionaal niveau van belang zijn. In het algemeen zijn hierbij 
de kosten nog aanzienlijk hoger dan bij de grote projecten 
op lokaal niveau.  
 
De grote projecten zijn als volgt geprioriteerd: 
• korte termijn: Reinier de Graafweg 

Het project is van belang vanwege de huidige 
problematische ontsluitende functie van de Hoornseweg 
en biedt kansen voor een veel betere ontsluiting van het 
Reinier de Graaf Gasthuis (inclusief een vrije HOV-baan). 
Dit project is urgent omdat Midden-Delfland in 2015 zijn 
deel van de nieuwe aansluiting naar de A4 voltooit,  

• middellange termijn: N470-Voorhofdreef ongelijkvloers 
De afwikkeling op dit deel van N470 (van de provincie) is 
onvoldoende. Dit is ook onderkend in de trajectstudie 
over de N470 van de provincie uit 2012. Aanpak is nodig 
vanwege een goede bereikbaarheid evenals vanwege 
verkeersveiligheid. Ook draagt het bij aan een betere 
positie in het netwerk van de Provincialeweg, met 
positieve gevolgen elders in het verkeersnetwerk, 

• lange termijn: aansluiting M. Nijhofflaan-Provincialeweg 
Deze aansluiting is van belang voor een beter gebruik van 
de Provincialeweg en daarmee voor afname van verkeer 
op andere wegen (waaronder de Papsouwselaan en 
Voorhofdreef). De ontsluiting is gekoppeld aan de verdere 
gebiedsontwikkeling rond de Martinus Nijhofflaan. Indien 
deze gebiedsontwikkeling sneller plaatsvindt dan nu 
voorzien, is het mogelijk dat de aansluiting op een minder 
lange termijn wordt gerealiseerd. 

 

Nog uit te voeren grote projecten 
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De fiets kent in Delft, als compacte stad met veel directe (fiets-)verbin- 
dingen, al een zeer goede positie. Deze positie is belangrijk voor zowel de 
leefbaarheid als de bereikbaarheid van de stad. Bovendien is er met de 
opkomst van het elektisch fietsen een trend van meer fietsgebruik. Een 
fietsvriendelijke stad draagt bij aan een aantrekkelijke leefomgeving en zo 
aan de kenniseconomie en aan de participatiesamenleving. 
 
Delft blijft inzetten op het verbeteren van de fietsparkeervoorzieningen 
bij bestemmingslocaties (stations, binnenstad). Dit is belangrijk voor 
zowel de fietser als voor de kwaliteit van de openbare ruimte. 
 
Een bepalende factor voor het fietsgebruik is de directheid van de 
fietsverbindingen. Een aantal barrières binnen Delft (A13, Schie, spoor) 
zorgt dat vooral in Delft-zuidoost de verbindingen te indirect zijn, met een 
noodzaak tot omrijden als gevolg. Het wegnemen van deze barrières, met 
tunnels/bruggen, speelt een sleutelrol om de kwaliteit van het 
fietsnetwerk te verbeteren en zo het fietsgebruik toe te laten nemen. De 
realisatie van de Gelatinebrug wordt hiertoe nu voorbereid. 
 
De fietsverbindingen met omliggende steden en dorpen zijn van 
wisselende kwaliteit. De oost-west routes met Westland en Pijnacker zijn 
op orde. In de noord-zuidrichting zijn de verbindingen vaak wel direct, 
maar een beter herkenbare en kwalitatief hoogwaardiger verbinding 
(‘snelfietsroute’) is gewenst. Die route kan zo via Delft een verbinding 
vormen tussen Den Haag en Rotterdam, en zo als een herkenbare MRDH-
fietsroute functioneren. 
 
Ook vanuit verkeersveiligheid zijn er locaties waar de wens bestaat de 
fiets ongelijkvloers te laten kruisen. Dit speelt op kruisingen met zeer 
drukke (stroom-)wegen. 
 
Delft kiest voor de volgende prioriteiten: 
• korte termijn: transfertunnel Delft-Zuid 

Deze tunnel is belangrijk voor de ontsluiting van de perrons en voor 
het doorgaand fietsverkeer. Het project is urgent: er zijn nu kansen 
vanuit het Programma Hoogfrequent Spoor, 

• middellange termijn: fietsparkeren stations 
De prognoses van het aantal fietsparkeerders vraagt om meer 
fietsstallingsplaatsen, 

• lange termijn: fietsbruggen en -tunnels 
Het is niet mogelijk op dit moment een van de gewenste locaties te 
prioriteren. Welke verbinding het eerste mogelijk wordt, hangt af van 
de toekomstige omstandigheden (zoals welke toekomstige 
subsidiemogelijkheden beschikbaar komen, of met andere projecten 
meegelift kan worden). 

 Strategische agenda mobiliteit 
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Meer aandacht voor microbereikbaarheid in Delft 
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Fijnmazigheid, kwaliteit en beleving van langzaam-
verkeerroutes, ofwel ‘microbereikbaarheid’, hebben 
belangrijke positieve maatschappelijke en economische 
effecten (zie De Mobiele Stad, 2012). Ook vanuit de 
toenemende vergrijzing is microbereikbaarheid van belang.  
 
Aandacht voor microbereikbaarheid draagt bij aan een 
prettiger leefomgeving, van een hogere kwaliteit. Dit is van 
belang voor de aantrekkelijkheid van de stad voor 
(toeristische) bezoekers, evenals voor inwoners en 
werkgevers. Internationale kenniswerkers en -instellingen 
hechten vaak aan een goede microbereikbaarheid, zodat 
investeringen hierin bijdragen aan de kenniseconomie in 
Delft. Binnen de TIC is de goede microbereikbaarheid een 
belangrijke kwaliteit waar Delft verder op kan bouwen. Ook 
beschikt Delft door zijn historische opbouw al over 
gebieden waar microbereikbaarheid hoog scoort. Om meer 
winst te behalen is ten eerste bewustwording van het 
belang noodzakelijk. Dit kan al bij lopende projecten leiden 
tot verbeteringen van de microbereikbaarheid. 
 
Aandacht is vereist voor de voetgangersrelaties tussen 
bijvoorbeeld de stations, winkelgebieden, parkeergarages, 
en recreatiegebieden. Het aantrekkelijk maken van 
wandelroutes van meer recreatieve aard (aan de Schie en 
rond de binnenstad) is een waardevolle toevoeging. 
Centraal staat de aandacht voor de kwaliteit van de 
omgeving zodat de gebruikers een positieve beleving 
ervaren, en wandelen vaker overwogen wordt binnen onze 
compacte stad. 
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Waterrijk Delft 

Delft vindt zijn positie als waterrijke stad belangrijk en heeft 
ervoor gekozen de recreatievaart goed te faciliteren. Delft 
beschikt al over een passantenhaven en ligplaatsen voor 
motorcharters aan de Kolk en wenst waar mogelijk het aantal 
aanlegplaatsen voor kleine recreatievaart te vergroten met een 
aantal aanlegsteigers of in-/uitstapsteigers. Hierbij wordt 
gedacht aan de locaties Bolwerk, Porceleyne Fles, Delftse 
Hout, en Science Centre/Botanische Tuin. Voor de verre 
toekomst zouden mogelijkheden gezocht kunnen worden in 
het noorden van Delft, bijvoorbeeld afhankelijk van de 
ontwikkelingen rond de Kolenhaven. 
 
Het goederenvervoer over water blijft Delft faciliteren. Delft 
werkt mee met de provincie aan de plaatselijke vaarweg-
verbreding (tankwal Schieoevers zuid, Scheepswerf Bocxe) van 
de Schie tussen Delft Rotterdam. 
 
Voor de lange termijn zijn er mogelijk perspectieven voor een 
nieuwe passantenhaven in de Nieuwe Haven en voor een 
nieuwe goederenhaven ter hoogte van Schieoevers-zuid. Deze 
goederenhaven kan bijdragen aan kortere reistijden voor de 
binnenvaart, aan het verminderen van het aantal openingen 
van de bruggen in Delft, en aan de economische ontwikkeling 
van het bedrijventerrein Schieoevers. 

Strategische agenda mobiliteit 
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Met een intercitystation (Delft) en een stedenbaanstation (Delft-
Zuid) is Delft zeer goed aangesloten op het spoorwegnet. De 
realisatie van het nieuwe OV-knooppunt en de komst van vier 
sporen tussen Rijswijk en Delft-Zuid zorgt voor een nog hogere 
kwaliteit: meer treinen en minder kans op vertragingen. Voor de 
verdere toekomst voorziet Delft wel de noodzaak ook tussen 
Schiedam en Delft-Zuid te verdubbelen naar viersporigheid. Dit 
belang wordt ook gezien vanuit de regio, en met de komst van 
de Metropoolregio/Vervoersautoriteit kan hiervoor sterker 
worden gelobbyd bij het Rijk. 
 
Delft is goed aangesloten op het regionale openbaar vervoer, 
met twee tramlijnen: naar het noorden (lijn 1, Den Haag 
centrum) en oosten (lijn 19, Leidschendam). Voor wat betreft de 
verbinding tussen het oosten en westen is het OV nog van 
onvoldoende kwaliteit, en streeft Delft een hoogwaardige 
verbinding na (lijn 37). Vrije banen voor het OV zijn hierbij nodig 
om voldoende kwaliteit te bieden. Van Den Haag Leijenburg 
leidt de route via de Harnaschpolder en gaat deze langs het 
Reinier de Graaf Gasthuis. Voor de woonkwaliteit van de 
Harnaschpolder is de verbinding van bijzonder belang, en streeft 
Delft op de lange termijn vertramming na. Verder naar het 
oosten gaat het om de verbinding met Delfgauw en met 
Zoetermeer en de noordrand van Rotterdam. 
 
Wat betreft de noord-zuidverbinding wenst Delft de tram 
sterker te positioneren op het verbinden van topsectoren van de 
regio: TIC Delft met de Internationale Zone in Den Haag. In het 
verlengde van deze route ligt bovendien Rotterdam/ The Hague 
Airport. Wanneer deze locaties via een tramlijn met elkaar 
verbonden zijn, ontstaat een sterke MRDH-verbinding 
Rotterdam – Delft – Den Haag. Hiertoe zullen de huidige 
lijnnummers 1 en 19 deels omgewisseld moeten worden: lijn 1 
van Den Haag via de TIC naar Rotterdam, en lijn 19 van 
Leidschendam-Voorburg naar Tanthof. 
 
De prioriteiten voor het OV zijn als volgt: 
• korte termijn: viersporigheid Rijswijk – Delft-Zuid (PHS) 
• middellange termijn: hoogwaardige regionale oost- west 

verbinding en viersporigheid Delft-Zuid – Schiedam (PHS) 
• lange termijn: regionale verbinding Den Haag – Rotterdam via 

de TU Delft en Rotterdam/The Hague Airport 



12 

Realisatie 

Deze strategische agenda geeft de hoofdrichtingen aan waarin Delft de komende jaren 
verder wil werken aan de uitvoering van zijn mobiliteitsbeleid. De precieze manier om 
tot realisatie te komen zal in een vervolg verder uitgewerkt moeten worden. Bij voorbaat 
is wel al duidelijk dat het gebruik van subsidies een belangrijke rol zal spelen, omdat bij 
de grote projecten de benodigde middelen aanmerkelijk hoger zijn dan op gemeentelijk 
niveau beschikbaar. Daarom wordt in deze paragraaf inzicht gegeven in de werking van 
subsidieregelingen; in bijlage 2 gebeurt dit overigens in meer detail. Verder wordt 
ingegaan op ‘bereikbaarheid nieuwe stijl’: een nieuwe manier waarop flexibeler het 
beschikbare budget kan worden ingezet.  
 
Subsidies 
Haaglanden is verreweg de belangrijkste subsidieverstrekker voor infrastructuurprojec-
ten. Daarbij kan het ook gaan om rijkssubsidies, waarbij Haaglanden afspraken maakt 
met het Rijk en zorgt voor de uitvoering van de subsidieregeling (zoals bij de Quick Wins 
MIRT). Vooralsnog kan ervan uitgegaan worden dat de Vervoerautoriteit ook een 
regeling voor subsidies zal gaan uitvoeren, en in ieder geval dat de regeling van 
Haaglanden zal worden uitgevoerd totdat aan alle verplichtingen is voldaan. Bij andere 
overheden (zoals de provincie over de EU) zijn de mogelijkheden voor subsidies 
aanmerkelijk kleiner. 
 
Haaglanden beschikt over een aantal mogelijkheden voor ‘reguliere’ subsidies waarbij 
geen lobby noodzakelijk is. Daarbij gaat het om projecten van een relatief beperkte 
financiële omvang. Bij projecten van grotere omvang (waar deze strategische agenda 
prioriteiten voor heeft gekozen) is wel specifiek draagvlak bij Haaglanden noodzakelijk. 
De besluitvorming vindt daarbij plaats door het DB en AB van Haaglanden. 
 
Vanaf 2015 zijn, met de komst van de Vervoersautoriteit, veranderingen mogelijk in het 
systeem van subsidieverlening. Hoe deze er uit zullen zien, is nog niet uitgekristalliseerd. 
Wel zijn in de vergadering van het algemeen bestuur van Haaglanden van 10 juli 2013 
door de portefeuillehouder Verkeer en vervoer enige uitspraken gedaan. Dit duidt op de 
inzet het bestaande model van een mobiliteitsfonds inclusief gemeentelijke contributie 
voort te zetten, maar wel met enige extra flexibiliteit zodat de 24 gemeenten altijd 
kunnen besluiten (op onderdelen) in- of uit dit fonds te stappen. 
 
Wanneer het gaat om subsidies van het Rijk is Haaglanden vaak het eerste filter. 
Wanneer de maatregel past bij het beleid van Haaglanden, kan deze opgenomen in een 
totaalpakket waarover Haaglanden in overleg treedt met het Rijk. Uit recente ervaring 
blijkt dat het Rijk een brede visie verwacht uitmondend in een breed samengesteld 
pakket van maatregelen. Hoe integraler die visie en hoe overtuigender de 
onderbouwing, hoe groter de kans op succes. Losse maatregelen die alleen vragen om 
cofinanciering van het Rijk maken weinig kans. Delft draagt met de Strategische agenda 
mobiliteit bij aan een kansrijker positie om subsidies te verkrijgen. 
 

Bereikbaarheid nieuwe stijl 
Bereikbaarheid nieuwe stijl kent minder taken en legt nadruk op de balans tussen 
openbaar vervoer, auto, fietsers en voetgangers. Vanwege de gemeentebrede 
bezuinigingen zal er ook worden bezuinigd op bereikbaarheid. Deze keuzes worden 
toegelicht in de programmabegroting 2014-2017. Toch blijft Delft inzetten op alle 
vervoerswijzen. De ene wijk is de andere niet en waar op de ene plek autoverkeer 
meer aandacht vraagt, is op de andere plek aandacht voor de voetganger nodig. Om 
met beperkt budget flexibel in te kunnen blijven spelen op verkeersvraagstukken, 
worden budgetten zoveel mogelijk ontschot: nieuw investeringsbudget voor 
fietsmaatregelen wordt opgehangen binnen het LVVP; beleidsbudgetten voor 
beïnvloeding van het regionale openbaarvervoerbeleid en beleidsbudget voor andere 
vervoerwijzen worden samengevoegd. 
 

Strategische agenda mobiliteit 
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Bijlage 1: Prioritering van grote projecten in het LVVP en FAP (afdoening toezegging) 

Bij de behandeling van de Programmabegroting 2013-2016 heeft wethouder Junius op 30 oktober 2012 de 
toezegging gedaan om voor de zomer van 2013 te komen met “een voorstel over prioritering van (grote) projecten in 
het LVVP en het FAP en de bijbehorende financieringsmogelijkheden via provincie en stadsgewest”. In deze 
strategische agenda zijn de prioriteiten voor een aantal projecten gekozen. Deze worden hieronder herhaald ter 
afdoening van de toezegging. 
 
Weginfrastructuur: 
• korte termijn:  Reinier de Graafweg 
• middellange termijn:  N470–Voorhofdreef ongelijkvloers 
• lange termijn:  aansluiting M. Nijhofflaan–Provincialeweg 
 
Fietsinfrastructuur 
• korte termijn:  transfertunnel Delft-Zuid 
• middellange termijn:  fietsparkeren stations 
• lange termijn:  fietsbruggen en –tunnels 
 
Openbaar vervoer: 
• korte termijn:  viersporigheid Rijswijk – Delft-Zuid (PHS) 
• middellange termijn: hoogwaardige regionale oost- west verbinding en 

 viersporigheid Delft-Zuid – Schiedam (PHS) 
• lange termijn: regionale verbinding Den Haag – Rotterdam via 

 de TU Delft en Rotterdam/The Hague Airport 
 

 

Strategische agenda mobiliteit 
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Bijlage 2: Achtergrond werking subsidies 
Van alle subsidies die Delft krijgt voor infrastructuurprojecten komt verreweg het 
grootste aantal van Haaglanden. De vaste bron hiervoor binnen Haaglanden is het 
Mobiliteitsfonds. Daarnaast is Haaglanden ook vaak het loket voor (tijdelijke) 
rijkssubsidies (vaak aangevuld met middelen van Haaglanden zelf). Overigens betaalt 
Delft ook mee aan het Mobiliteitsfonds (via een jaarlijkse contributie). 
 
In de Verordening Mobiliteitsfonds staan de regels over hoe Haaglanden subsidies 
verleent. De verordening maakt onderscheid in regionale projecten en 
programmaprojecten. Programmaprojecten betreffen projecten die gesubsidieerd 
worden vanuit vaste programma’s, die bijvoorbeeld het doel hebben de 
verkeersveiligheid te vergroten of het fietsgebruik te bevorderen. Elk programma 
beschikt over eigen budget. Gemeenten kunnen projecten aandragen voor subsidies 
uit de programma’s en zolang het project past bij het Haaglanden beleid (Regionale 
Nota Mobiliteit) en het past binnen het budget van het programma, dan kan de 
gemeente subsidie ontvangen. Door verschillende programma’s zo te combineren kan 
maximaal 75% subsidie op een project ontvangen worden. 
 
Een speciaal programma is het programma ‘gemeentelijke projecten’. Hierin is per 
gemeente geld gereserveerd dat alleen door die gemeente kan worden aangevraagd; 
het is bedoeld om investeringen in de lokale infrastructuur te stimuleren. Per jaar is er 
hiervoor een budget van 4 miljoen Euro, wat over de gemeenten wordt verdeeld aan 
de hand van het inwonertal. Het programma gemeentelijke projecten loopt tot en met 
2017. Het overgrote deel van het budget is al gereserveerd voor concrete projecten. 
 
Met de programma’s kan op een vlotte manier subsidie gerealiseerd worden voor 
projecten met een relatief beperkte omvang. Hierbij is geen lobby noodzakelijk. 
Projecten die niet vallen onder de programma’s, noemt Haaglanden ‘regionale 
projecten’. Hiervoor is het verkrijgen van specifiek draagvlak wel noodzakelijk; de 
projecten moeten bovendien in ieder geval passen binnen het RNM. Haaglanden 
verdeelt de regionale projecten in drie soorten: kleine projecten (€ 100.000 tot € 
5.000.000), middelgrote projecten (€ 5.000.000 tot € 225.000.000) en grote projecten 
(meer dan € 225.000.000). 
 
Voor regionale projecten zijn drie fasen te onderscheiden die doorlopen moeten 
worden om tot een succesvolle subsidieaanvraag te komen: een brede verkenning 
(probleemanalyse en onderzoek naar oplossingen), uitwerkingsfase (waarbij verdere 
ontwerpstappen worden ondernomen) en de realisatiefase. Bij kleine projecten 
vervalt de uitwerkingsfase. 
 
Of voor een project een brede verkenningsfase plaatsvindt, hangt er van af of het DB 
Haaglanden het voorgelegde probleem erkent als regionaal belangrijk. De 
uitwerkingsfase wordt bereikt als het AB van Haaglanden de oplossing uit de brede 
verkenning erkent. Het AB reserveert vervolgens de benodigde financiële middelen 
voor het project. Opname in de realisatiefase vindt plaats als het DB volledig 
commitment heeft voor de realisatie van het project op korte termijn. 
 

Bij grote projecten komt de eerste 225 miljoen Euro voor rekening van de regio (behalve 
bij Randstadrail). Indien de kosten nog hoger zijn, kan Haaglanden bij het Rijk extra 
middelen vragen. Dan moet wel de MIRT systematiek (Meerjarenprogramma 
Infrastructuur, Ruimte en Transport) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
gevolgd worden. 
 
Haaglanden rapporteert elk jaar over de voortgang van alle subsidies. Dit gebeurt in het 
Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer (IPVV). Het huidige IPVV heeft een financiële 
planning tot en met 2023, waarbij er op dit moment in feite geen ruimte is voor nieuwe 
regionale ruimte; elk jaar kunnen wel subsidies vanuit de programma’s aangevraagd 
worden. 
 
Het is nog niet bekend of de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio een vergelijkbare 
subsidieregeling zal hebben als Haaglanden. Wel is te verwachten dat de 
Vervoersautoriteit de verplichtingen van Haaglanden over zal nemen. 
 
Het Rijk biedt ook incidenteel subsidies aan, om hiermee zijn eigen beleidsdoelen te 
realiseren. Een recent voorbeeld is het programma Beter Benutten, en even hiervoor de 
Quick wins van het MIRT. De directe gesprekspartner van het Rijk bij deze programma’s 
zijn de regio’s. Deze stellen een pakket aan maatregelen samen om te voldoen aan de 
doelstellingen van het Rijk, waarbij de regio’s de gemeente vragen projectvoorstellen in 
te dienen. Bij het opstellen van deze lijstjes moet Delft concurreren met projecten uit de 
andere Haaglanden gemeenten, met name Den Haag. 
 
De recente ervaring leert dat het ministerie een brede visie van de regio verwacht 
uitmondend in een breed samengesteld pakket van maatregelen. De visie moet 
betrekking hebben op zowel mobiliteit als ruimtelijke ordening, milieu en economie. De 
regio moet daarbij ook aangegeven wat zijn zelf investeert. Hoe integraler die visie en 
hoe overtuigender de onderbouwing hoe groter de kans op succes. Losse maatregelen 
die alleen vragen om cofinanciering van het Rijk maken weinig kans. 
 
De provincie kan incidenteel interessant zijn om cofinanciering te zoeken. Voor 
fietsprojecten zijn er specifieke subsidies. Het fietsproject moet dan wel opgenomen 
worden in het Fietsplan van de provincie en er moet bestuurlijke consensus zijn over de 
projectafspraken. In Delft heeft de provincie meebetaald aan de IJsmeestertunnel. 
Verder heeft de provincie subsidies voor de revitalisering van bedrijventerreinen. Delft 
heeft hier gebruik van gemaakt voor de herinrichting van de Schieweg in 
Schieoevers-zuid. De mogelijkheden voor subsidie bij de provincie zijn incidenteel van 
aard. 
  
Andere dan bovengenoemde cofinancieringsmogelijkheden zijn (op dit moment) erg 
beperkt. Waar in het verleden vanuit vastgoedprojecten aanzienlijke bijdragen voor 
infrastructuur beschikbaar konden komen, zijn dergelijke bronnen voor financiële 
middelen nu beperkt. Ook bijvoorbeeld Europa is geen geschikte bron: subsidies van 
Europa zijn erg gericht op onderzoeksprojecten. 
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