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Hierbij de update van het LVVP (2005 t/m 2020) en de 
update van het Fietsactieplan.  
 
Deel A: Update LVVP 
De update LVVP is nodig omdat er sinds de vaststelling van het LVVP in 
2005 ontwikkelingen (belangrijkste zijn de bezuinigingen) hebben 
plaatsgevonden met gevolgen voor het LVVP.  
 
Deel B: Update Fietsactieplan 
De update van het Fietsactieplan is nodig omdat het Fietsactieplan ll 
(FAPll), met uitvoeringsperiode 2005 t/m 2011, bijna afgerond is en er 
keuzes gemaakt moeten worden voor besteding van de beperkte 
fietsbudgetten voor de komende jaren.  
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DEEL A. UPDATE LVVP 
 

Samenvatting update LVVP 
 
Dit document bevat een update van het LVVP. Deze is noodzakelijk omdat 
sinds de vaststelling van het LVVP in 2005 enige ontwikkelingen hebben 
plaatsgevonden met gevolgen voor het LVVP. De belangrijkste en het 
meest recent is het bestuursprogramma 2010-2014 waarin is besloten dat 
er minder geld is voor infrastructurele maatregelen. Er is nu herprioritering 
nodig waarbij de nog resterende beschikbare middelen moeten worden 
bestemd aan projecten waarvan de bouw kan starten voor 2015. Er is 
vastgesteld dat er nog ongeveer € 2,7 miljoen beschikbaar is voor de 
realisatie van projecten in de komende vier jaar. 
 
Uitgangspunt voor de nieuwe planning is de maatregelenlijst van het LVVP 
uit 2005. Uit deze lijst van 109 maatregelen zijn inmiddels 35 LVVP-
projecten gerealiseerd en zijn 14 projecten in aanleg. De overige bevinden 
zich nog in de ontwerp- of beleidsfase. Sinds het vaststellen van het LVVP 
zijn er echter nog andere plannen gemaakt met uitspraken over extra 
verkeersmaatregelen, zodat de projectenlijst van het oorspronkelijke LVVP 
moet worden uitgebreid. Deze nieuwe projecten zijn gevonden in het 
bestuursprogramma, de Ruimtelijke Structuurvisie Delft en bij ontwikkelaars. 
Deze projecten zijn aan de LVVP-lijst toegevoegd, maar voor een aantal zijn 
nog verkeersonderzoeken noodzakelijk, omdat haalbaarheid en nut en 
noodzaak niet evident zijn. Dat speelt bijvoorbeeld bij de grote projecten, 
zoals het doortrekken van tramlijn 19 naar station Delft-Zuid.  
 
Op basis van de lijst van nog niet gerealiseerde LVVP-projecten en van de 
nieuwe projecten is een nieuwe fasering van projecten gemaakt. Al deze 
projecten zijn voorzien van een kostenraming. Voor de projecten waarvan 
de bouw gefaseerd is in de periode 2010–2014, is vastgesteld welke 
projecten gefinancierd worden uit het LVVP. Er is nu herprioritering gemaakt 
waarbij de nog resterende beschikbare middelen zijn bestemd aan 
projecten waarvan de bouw kan starten voor 2015. Leidend voor de 
prioriteitstelling van het college is het mogelijk maken van de bouwambities 
in Delft zuidoost. Besloten is het grootste deel van het budget te 
bestemmen voor een nieuwe hoofdontsluitingsstructuur voor TU noord, 
conform de voorstellen uit het MER.  
 
Voor alle andere projecten geldt dat deze uitgesteld moeten worden tot na 
2014 of dat financiering via andere bronnen geregeld moet worden. 
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1. Inleiding 
 
Dit document bevat een sobere update van het LVVP. Deze update is 
noodzakelijk omdat sinds de vaststelling van het LVVP in 2005 
verschillende ontwikkelingen hebben plaatsgevonden met gevolgen voor 
het LVVP. De belangrijkste en meest recente ontwikkeling is het 
bestuursprogramma 2010-2014 waarin is besloten dat het LVVP 
getemporiseerd wordt. Concreet betekent dit dat er minder gemeentelijk 
budget beschikbaar is voor de realisatie van LVVP-maatregelen. Ook is er 
minder budget beschikbaar vanuit projectontwikkelingen in Delft. Immers, 
indien voor een bouwproject aanpassing van de infrastructuur noodzakelijk 
is, wordt aan de initiatiefnemer van het project een financiële bijdrage 
gevraagd. Vanwege de financiële crisis lopen bouwprojecten op dit moment 
forse vertraging op en wordt de hoogte van de bijdrage door ontwikkelaars 
ter discussie gesteld. 
 
Naast de verkleining van beschikbare middelen, is de realisatie van 
projecten sinds de vaststelling van het LVVP in 2005, vaak duurder 
gebleken dan geraamd. Er zijn drie oorzaken voor de kostenstijging:  
� De gemeente is op een andere wijze gaan begroten. Ambtelijke 

voorbereidingskosten (tijd) worden nu volledig toegerekend aan de 
projectkosten. 

� Bij de oorspronkelijke ramingen is geen rekening gehouden met inflatie. 
Deze bedraagt voor de lange termijn gemiddeld 2% per jaar. 

� Er is een trend gesignaleerd om af te wijken van de standaard uitvoering 
van maatregelen. Er wordt vaker gekozen voor duurdere materialen: 
bijvoorbeeld mooiere verharding en design-verlichting.  

 
Verder zijn er, aangezien het alweer vijf jaar geleden is sinds het LVVP is 
vastgesteld, niet alleen LVVP-projecten gerealiseerd, maar er zijn ook 
nieuwe projecten voorgesteld die in het LVVP nog niet voorzien waren. Ook 
in het bestuursprogramma zijn nieuwe maatregelen genoemd die de 
komende jaren uitgevoerd moeten worden. Tenslotte was er bij de fasering 
van de LVVP-maatregelen vanuit gegaan dat de Sebastiaansbrug met 
beperkte aanpassingen geschikt zou zijn voor tramlijn 19, terwijl nu bekend 
is dat dit niet het geval is. Verder zijn er verschuivingen in de planningen 
van de projecten Spoorzone, de bouw van tramlijn 19 en de Poptahof. Dit 
heeft gevolgen voor de bouwfasering van de LVVP-maatregelen.  
 
De actualisatie van het LVVP is sober van aard. Er hebben dus ten behoeve 
van de actualisatie1 geen uitgebreide nieuwe onderzoeken plaatsgevonden. 
De nieuwe projecten zijn aan het LVVP toegevoegd.  
 
Deze nota heeft als hoofddoel een overzicht te maken van LVVP-
maatregelen waarvan de bouw tijdens de huidige collegeperiode zal 
starten.  
 
 
                                                
1
 Voor de m.e.r. Delft Zuidoost hebben wel uitgebreide nieuwe onderzoeken 

plaatsgevonden, inclusief het verkeersonderzoek. Dit onderzoek leidde tot een 
herbevestiging van de noodzaak van de LVVP-maatregelen voor dit gebied. 
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De actualisatie verloopt in de volgende stappen:  
1. Overzicht stand van zaken LVVP-maatregelen per 1 januari 2011. 
2. Inventarisatie maatregelen die na vaststelling van het LVVP in 2005 

genoemd zijn en thuis horen in een nieuw LVVP. 
3. Voorstel voor de investeringen passend bij het beschikbare budget. 
4. Doorkijk voor maatregelen die kort na 2014 gerealiseerd moeten 

worden. 
 
De projecten Spoorzone en tramlijn 19 staan in het LVVP uit 2005. De 
reconstructies van wegen die hun oorsprong hebben in deze twee projecten 
zijn vermeld in de overzichtstabellen van het LVVP. De financiering van 
deze projecten loopt niet via het LVVP. De kosten zijn volledig gedekt via 
tramlijn 19 en Spoorzone. 
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2. Stand van zaken LVVP-maatregelen  
 
In het LVVP uit 2005 staat een overzicht van alle maatregelen2, inclusief 
een globale kostenraming en fasering in periodes van vijf jaar. Voor de 
actualisatie van het LVVP zijn alle maatregelen van dit overzicht nagelopen 
en is de stand van zaken per 1 januari 2011 vastgesteld3. Hierbij is gebruik 
gemaakt van de volgende categorieën: 
� beleid  het project staat in het LVVP maar er is nog niet  

   begonnen met de uitwerking; 
� ontwerp  aan het ontwerp van het project wordt gewerkt; 
� aanleg  het project is in uitvoering; 
� gereed  het project is voltooid; 
� vervallen  het project zal niet meer worden uitgevoerd; 
� nvt   het is geen Delfts project. 
 
Het LVVP uit 2005 bevat 109 projecten. Meestal gaat het om de  
(re-)constructie van een bepaalde weg of kruispunt. In een enkel geval 
betreft het een project dat een verzameling is van een (groot) aantal 
deelprojecten. Zo zijn alle maatregelen uit het Fietsactieplan II opgenomen 
als één LVVP-project. Deze FAPII-maatregelen zijn inmiddels bijna allemaal 
uitgevoerd. 
 
Een ander ‘verzamelproject’ is de wegcategorisering. Hierbij is voor alle 
wegen in de hele stad gekeken tot welke categorie deze behoren. Bepalend 
daarbij is in hoeverre de weg een verkeersfunctie, een verblijfsfunctie of een 
combinatie van beide heeft. Aflopend gesorteerd van een grote naar een 
kleine verkeersfunctie zijn de volgende categorieën onderscheiden: 
stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen, wijkontsluitingswegen en 
erftoegangswegen. Bij het vaststellen van het LVVP werd verondersteld dat 
de meeste wegen al ingericht zijn conform de wegcategorisering of met 
eenvoudige maatregelen konden worden aangepast door veranderen van 
de wegmarkering. Voor een aantal wegen zijn ingrijpender wijzigingen 
nodig, omdat deze wegen van functie veranderen of de vormgeving meer 
aanpassingen vereist. Het gaat om 32 wegen. De stand van zaken per 
project uit bijlage 1 is in Tabel 1 samengevat. 
 
Tabel 1. Overzicht stand van zaken LVVP-projecten 

beleidsfase 32 projecten 
ontwerpfase 22 projecten 
aanlegfase 14 projecten 

gereed 35 projecten 
vervallen/niet Delft 6 projecten 

In bijlage 1 staat per project de stand van zaken  
 

                                                
2
 zie LVVP 2005, bijlage F. 

3
 zie bijlage 1 voor een volledig overzicht van de stand van zaken per project. 
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Onderstaand volgt enige tekstuele toelichting: 
� vervallen projecten/niet Delft: Vier projecten zijn geschrapt uit de LVVP-

lijst omdat ze niet meer wenselijk zijn. Het gaat ten eerste om de drie 
spitsstrookprojecten van de A13. Deze worden niet meer door Delft 
gesteund omdat zij bedoeld waren als een tijdelijke oplossing zolang de 
A4 er niet is. Het alsnog uitvoeren van deze projecten zou betekenen 
dat Delft wel meer verkeer over de A13 krijgt maar dan zonder goede 
compenserende maatregelen voor geluidhinder en luchtkwaliteit. Ten 
tweede gaat het om het treinstation Voorhof. Dit station is niet meer 
realistisch omdat bij de bouw van de spoortunnel geen rekening is 
gehouden met deze wens. Het station zou in de hellingbaan van het 
spoor komen en dat kan niet. Een lobby om de helling zuidelijker te 
leggen heeft geen resultaat opgeleverd. Tenslotte vallen twee projecten 
niet onder de verantwoordelijkheid van Delft. Treinstation Sion-’t Haantje 
ligt in de gemeente Rijswijk en de aanpassing van het Prins Clausplein 
is een project van Rijkswaterstaat. Het Delftse voorstel is aangeboden 
aan Rijkswaterstaat. 

� projecten in de beleidsfase: Van de 32 projecten die nog in de 
beleidsfase zitten, hadden er vijf volgens de oorspronkelijke planning al 
bijna aangelegd moeten zijn. Drie van die projecten liggen in TU Noord 
en kunnen pas uitgevoerd worden als de Sebastiaansbrug gestremd is. 
Uitstel van deze projecten is een rechtstreeks gevolg van de vertraging 
van de Sebastiaansbrug. De aanpassing van de Rotterdamseweg is 
gedeeltelijk uitgevoerd. Realisatie van het andere deel is gekoppeld aan 
de discussie over de waterkerende functie van de Rotterdamseweg. 
De aanleg van de fietsspoortunnel Tanthof is pas te realiseren als 
ProRail wil meewerken en meefinancieren, en wordt vooral kansrijk als 
daar aanpassingen aan het spoor plaatsvinden (spoorverdubbeling). Dat 
is tot op heden nog niet aan de orde. De 28 andere projecten zijn 
gepland na 2010.  

� projecten in de ontwerpfase: Van 22 projecten wordt gewerkt aan het 
ontwerp. In sommige gevallen gaat het nog om een eerste schets 
(Faradaybrug), andere zijn al grotendeels uitgewerkt 
(Schoemakerstraat) en van een enkel project is al het bestek gereed 
(Zuidplantsoen). 

� projecten in de uitvoeringsfase: Op dit moment zijn twee grote projecten 
in uitvoering: Spoorzone en tramlijn 19. Volgens de LVVP-systematiek 
telt dit als 12 wegprojecten. Verder worden, in het kader van de 
wegcategorisering, een grote reconstructie van de Schieweg-zuid en 
een zeer beperkte aanpassing van de Prins Bernhardlaan uitgevoerd. 
De bouwfasering van het LVVP is erop gericht om naast Spoorzone en 
tramlijn 19 geen projecten te bouwen die een extra complicatie 
betekenen voor de bereikbaarheid van de stad.  

� gerealiseerde projecten: In de afgelopen jaren zijn 35 LVVP-projecten 
gerealiseerd. De lijst van gerealiseerde projecten bevat grote, heel 
zichtbare projecten zoals een nieuw kruispunt A13–Oostpoortweg, de 
Mekelweg autovrij, de Ruys de Beerenbrouckstraat, Krakeelpolderweg, 
Papsouwselaan, rotonde Delflandplein, IJsmeestertunnel, Jaffalaan, een 
compleet nieuw lijnennet voor het openbaar vervoer, inclusief de 
servicelijnen en ook kleinere projecten zoals projecten in kader van 
kinderen veiliger door Delft, toegankelijke haltes voor het openbaar 
vervoer en doorsteekjes voor bromfietsers. 
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3. Prioriteitstelling van bestaande en nieuwe LVVP-
projecten 
 
De fasering van de uitvoering van de projecten hangt sterk samen met de 
beschikbaarheid van beschikbare middelen. De bezuinigingen hebben tot 
gevolg dat het tempo van uitvoeren van projecten omlaag moet. Dit 
betekent dat er nieuwe keuzes gemaakt moeten worden in de planning van 
de projecten.  
 
Om de keuze te kunnen maken welke projecten de komende tijd, met de nu 
beschikbare budgetten, uitgevoerd moeten worden, is de gehele planning 
geactualiseerd. De basis voor de bouwfasering is de maatregelenlijst die is 
samengesteld uit de originele LVVP-projecten uit hoofdstuk 2, plus de 
inventarisatie van de nieuwe projecten uit bijlage 2. Deze lijst geeft een 
volledig overzicht van alle infrastructuurprojecten in Delft met een 
projectbegroting van tenminste € 50.000,--. Projecten die inmiddels in 
aanleg zijn, staan niet op deze lijst, aangezien deze niet meer meespelen in 
de keuze voor projecten voor de komende jaren. Ook de ‘studieprojecten’ 
uit het bestuursprogramma ontbreken. Het is wel mogelijk dat de studie 
naar de betreffende maatregel op kortere termijn zal starten. 
 
Net als het LVVP uit 2005 heeft deze bouwfasering een detailniveau van 
plannen per 5 jaar. Een planning op een gedetailleerder niveau is niet 
mogelijk vanwege de grote onzekerheden rondom projecten, zeker ook 
omdat de gemeente niet de volledige regie heeft over het totstandkomen 
van de maatregelen. Bijna alle projecten zijn afhankelijk van financiering 
(subsidies) van andere overheden en (vrijwillige) bijdragen van 
projectontwikkelaars. Die andere partijen kunnen besluiten een subsidie 
(nog) niet of in een ander jaar te verstrekken of een ander subsidiebedrag 
toe te kennen. Soms zijn er ineens nieuwe incidentele subsidies mogelijk. 
 
Verder is voor de planning van belang dat de gemeente probeert zoveel 
mogelijk projecten, die in dezelfde straat gepland zijn, zo goed mogelijk op 
elkaar af te stemmen en gelijktijdig uit te voeren. Meestal gaat het om een 
combinatie van een LVVP-project met een rioleringsproject en/of groot 
wegonderhoud. Dit leidt tot kostenreductie voor de gemeente en aanzienlijk 
minder overlast voor de omgeving. Vanuit de bereikbaarheid van de stad 
gelden de eisen uit het bestuursprogramma over de hinder die aanleg met 
zich meebrengt: nieuwe ingrepen in de stad worden beoordeeld in 
samenhang met de uitvoering van Spoorzone en de aanleg van tramlijn 19. 
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Vervolgens is van de volledige lijst van verkeersprojecten bepaald voor 
welke projecten het haalbaar is in de lopende collegeperiode de aanleg te 
starten. Hiervoor zijn de volgende drie criteria gebruikt: 
� De voorbereiding van een project kan voor 1 januari 2015 voltooid zijn. 

Het ontwerp moet dan op bestekniveau gereed zijn, alle juridische 
procedures moeten doorlopen zijn, de financiering van het project moet 
sluitend zijn en een aannemer moet gekozen zijn.  

� Projecten die bedoeld zijn om toekomstige problemen op te lossen, 
hoeven nu nog niet gerealiseerd te worden. Als een nieuwbouwproject 
vertraagd is, zal de toename van het verkeer ook later optreden. 

� In de stad wordt al volop gebouwd aan Spoorzone en tramlijn 19. 
Projecten die de verkeersafwikkeling op de omleidingsroutes van 
Spoorzone en tramlijn 19 schaden, kunnen nu niet gebouwd worden. 

 
Voor de prioriteitstelling van de update LVVP is de huidige financiële stand 
van zaken van belang. Voor de peildatum 1 januari 2011 is deze 
vastgesteld. Het is een optelsom van de reserves, investeringen en 
restbudgetten van afgeronde en lopende projecten. Samen is dit circa  
€ 3,6 miljoen. Een deel van de € 3,6 miljoen is geoormerkt voor projecten 
waarvan de voorbereiding zeer ver gevorderd is, en waarvan de urgentie 
hoog is. Hiervoor zijn verplichtingen aangegaan en toezeggingen gedaan. 
Stopzetten van die projecten zou leiden tot hogere kosten voor de 
gemeente Delft. Samen zijn deze drie projecten een verplichting voor het 
LVVP-budget van circa € 470.000,--. 
 

Beschikbare budgetten  

LVVP-Investering tot en met 2010 2.217.903

LVVP-Reserve 20104 333.426

LVVP-Reserve 2011 325.729

LVVP-Toegekend Programmabegroting 2011 en 2012 750.000

 3.627.058

Verplichtingen   

Zuidplantsoen herinrichting -357.500

Rotterdamseweg: oversteek Van Barenstraat -85.000

Schoemakerstraat: oversteek Aula -28.000

 -470.500

  

Balanstotaal update LVVP 3.156.558
 
Er blijft nog een budget over van € 3,1 miljoen. De prioriteitstelling is 
gebaseerd op basis van een globale kostenraming inclusief de ambtelijke 
voorbereidingsuren, en een schatting van de beschikbare subsidies. Bij 
nadere uitwerking van projecten zal de onzekerheidsmarge in de raming 
steeds kleiner worden. Sommige projecten zullen hierdoor duurder worden, 
andere goedkoper. Om te voorkomen dat nu teveel projecten gestart 
worden is een veiligheidsmarge geraamd van € 250.000,-.  Mocht in de 
toekomst blijken dat deze marge te ruim is en er dus budget overblijft dan 

                                                
4
De Raad besluit bij goedkeuring van de jaarrekening (2

e
 kwartaal 2011) welke 

budgetten naar 2011/2012 worden overgeheveld. 
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zal dit budget bestemd worden voor maatregelen waarvoor nu nog geen 
financiering beschikbaar is. Een overzicht van maatregelen waarvoor dit 
budget bestemd kan worden staat op bladzijde 10. 
 
Verder wordt € 150.000,-- bestemd voor ambtelijke voorbereidingskosten 
voor projecten waarvan de bouw zal starten na 2014. Deze uren worden 
bijvoorbeeld besteed aan schetsontwerpen, kostenramingen en het regelen 
van externe financiering. Deze twee bedragen zijn afgetrokken van het 
beschikbare bouwbudget. Er is daarom een voorstel gemaakt voor een 
budget van € 2,7 miljoen. 
 
Alle projecten die in 2011 tot en met 2014 tot uitvoering kunnen komen 
vragen samen een gemeentelijke bijdrage van ongeveer € 9 miljoen. In 
bijlage 3 staat een overzicht van deze projecten. Bij elk van die projecten is 
aangegeven of: 
� uitstel van uitvoering mogelijk is zonder nadelige gevolgen; 
� uitstel leidt tot verlies van een financiële bijdrage (subsidie) van een 

andere partij; 
� maatregelen waarvan de uitvoering afhankelijk is van andere projecten; 
� maatregelen waarbij uitstel tot voortbestaan van urgente problemen of 

waarover al toezeggingen zijn gedaan. 
 
Op basis van bovenstaande criteria heeft het college de volgende keuze 
gemaakt, passend bij een budget € 2,7 miljoen. Leidend voor de keuze is 
het realiseren van een nieuwe hoofdontsluitingsstructuur voor TU noord, 
conform de voorstellen uit het MER. De hoofdontsluitingsstructuur bestaat 
uit de wegen Poortlandplein, Mijnbouwstraat, Schoemakerstraat en 
Zuidplantsoen. De Gelatinefietsbrug versterkt het fietsroutenetwerk van de 
stad. De Gelatinebrug past in de oost-westfietsroute waarvan ook de net 
gerealiseerde IJsmeestertunnel deel uit maakt. Deze fietsbrug verbetert de 
bereikbaarheid en het invloedsgebied van Stedenbaan station Delft zuid. De 
reconstructie van het kruispunt Westlandseweg–Papsouwselaan–
Krakeelpolderweg is gerelateerd aan het project Spoorzone. De 
reconstructie van deze kruising is noodzakelijk omdat in de tram in de 
huidige situatie aan de noordzijde van de Westlandseweg ligt, terwijl in het 
plan Busquets de tram in de middenberm van de Westlandseweg ligt. 
 
Het voorstel van het college staat in onderstaande tabel. De LVVP-bijdrage 
is bestemd voor de aanlegkosten en de ambtelijke voorbereidingsuren. Van 
elk project zijn de totale kosten hoger dan de bijdrage uit het LVVP. De 
resterende kosten worden gedragen door andere partijen, meestal het 
Stadsgewest Haaglanden. Het Kruithuisplein wordt geheel door de provincie 
gefinancierd. Niet al deze toezeggingen zijn inmiddels voor 100% zeker. 

Voorstel College voor een LVVP-budget van € 2,7 miljoen  

Maatregel Raming totale kosten
bijdrage 

LVVP

Gelatinefietsbrug 3.500.000 332.000

Kruithuisplein VRI en markering 1.000.000 10.000

Mijnbouwstraat twee richtingen  1.000.000 550.000
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Poortlandplein rotonde 750.000 450.000

Schoemakerstraat-Kruithuisweg VRI 975.000 525.000

Schoemakerstraat–Zuidplantsoen VRI 275.000 175.000

Westlandseweg-Papsouwselaan  1.650.000 645.000

Totaal  2.687.000
 
Voor alle andere LVVP-projecten, waarvan de realisatie gepland is in de 
periode 2010–2014, zijn dus geen LVVP-budgetten beschikbaar. Dit 
betekent dat voor deze projecten andere financieringsbronnen gevonden 
moeten worden, of dat in de toekomst nieuwe LVVP-budgetten beschikbaar 
worden gesteld of dat deze projecten niet meer gerealiseerd worden.  
 
Belangrijke projecten waarvoor geen financiering 
beschikbaar is  
Maatregel kosten bijdrage LVVP
Julianalaan-west, tussen M. de 
Ruyterweg en Rotterdamseweg 800.000 450.000
Julianalaan-midden, tussen M. de 
Ruyterweg en Poortlandplein 435.000 183.750
Julianalaan-west kruispunt 
Rotterdamseweg-noord 235.000 101.000
Kruithuisweg kruispunt Schieweg, 
capaciteit vergroten 900.000 500.000
meer touringcarparkeren met 
voorzieningen 300.000 300.000
Totaal 1.534.750
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4. Doorkijk naar de periode vanaf 2015 
 
De herverdeling van de LVVP budgetten is gericht geweest op de projecten 
waarvan de bouw voor 2015 kan beginnen. Bij de financiering en fasering 
van maatregelen is een lange termijn planning gemaakt. Een verkenning 
van de projectlijst heeft het volgende overzicht opgeleverd van projecten 
waarvan het noodzakelijk is dat deze vanaf 2015 toch gerealiseerd worden. 
Deze projecten zijn gekoppeld aan ontwikkelingen van (project-) 
ontwikkelaars.  
 
Reinier de Graafweg 
De gemeente Midden Delfland treft voorbereidingen voor het doortrekken 
van de Reinier de Graafweg naar de A4. Hiervoor moet ook de Reinier de 
Graafweg worden gereconstrueerd. Zodra de nieuwbouw van het 
ziekenhuis start kan ook de weg worden gereconstrueerd.  
 
Rotonde Schoemakerstraat-Watertuinen 
De financiering en de noodzaak van deze rotonde heeft een relatie met het 
project Watertuinen. Zodra de realisatie van het project Watertuinen start, is 
de rotonde noodzakelijk. 
 
Poptahof 
De herinrichting van de Martinus Nijhofflaan en de aansluiting op de 
Provincialeweg zijn onlangs uitgesteld, omdat de ontwikkelingen in de 
Poptahof en winkelcentrum in de Hoven vertraagd zijn. Zodra deze 
projecten weer starten, zijn deze maatregelen noodzakelijk. De GREX van 
Voorhof NW, in december 2008 door de raad vastgesteld, gaat er vanuit 
dan het LVVP na 2014 € 306.000,- bijdraagt aan de GREX. Binnen het 
huidige LVVP-budget is geen rekening gehouden met deze claim. 
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DEEL B. UPDATE FIETSACTIEPLAN 
 

Fietsactieplanll  
 
Sinds 2005 wordt het Fietsactieplanll (FAPll) uitgevoerd. De laatste 
projecten uit Fietsactieplanll worden in 2011 gerealiseerd. De belangrijkste 
nog te realiseren projecten voor 2011 zijn: realisatie Bikedispenser station 
Delft-zuid, realisatie fietsklemmen, realisatie fietstrommels, 
fietsinframaatregelen (bijvoorbeeld ontbrekende schakels rood asfalt, 
markering, bewegwijzering), start realisatie tweerichtingen fietspad Zuidwal. 
 

Fietsbeleid komende jaren 
 
Het beleid dat in het Fietsactieplanll is beschreven, blijft de komende jaren 
leidend. Het hoofdfietsnetwerk is wel geactualiseerd (met nieuwe 
ontwikkelingen zoals Spoorzone). De nieuwe kaart van het 
hoofdfietsnetwerk is bijgevoegd in bijlage 4.  
 

Fietsbudget en fietsprojecten 2011 en 2012  
 
Voor 2011 en 2012 is beperkt nieuw fietsbudget beschikbaar. Daarnaast is 
er nog resterend fietsbudget van de afgelopen jaren (o.a. EZH-gelden).  
 
Voor 2011 én 2012 is in totaal € 520.000,-- budget beschikbaar. Daarnaast 
is er nog onzekerheid over ongeveer € 270.000,-- extra budget. Medio 2011 
zal duidelijk zijn of dit extra budget aan fietsprojecten kan worden besteed. 
Zie schema hieronder. 
 

         Zeker fietsbudget Nog onzeker 
fietsbudget 

  2011 2012 2011 en 
2012 

Fietsactieplan+ 
 

€ 70.000  € 100.000   

Overig fietsbudget voor 
realisatie fietsverbindingen 
(resterend afgelopen jaren 
bv. EZH) 

€ 127.158  € 223.259  € 271.8965 

 
totaal 

 
€ 197.158  

 
€ 323.259  

 
€ 271.896  

 
 

    2011 + 2012:     
  €  520.417 

 
 

 
Grote infrastructurele fietsprojecten (zoals Gelatinefietsbrug) zijn 
opgenomen in de LVVP-lijst. Het fietsbudget wordt besteed aan 
aanvullende, kleinere fietsprojecten.  
 

                                                
5 Dit budget betreft hoofdzakelijk EZH-gelden uit 2010. De Raad besluit bij goedkeuring van de 
jaarrekening (2

e
 kwartaal 2011) of dit budget naar 2011/2012 wordt overgeheveld. 
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Voorstel update Fietsactieplan 

 
In 2011/2012 worden de volgende fietsprojecten gerealiseerd: 
 
 
voorstel fietsprojecten, bij budget € 520.000,-- 
 

raming 
kosten 

prioriteit 

2e kwartaal 
2011 

• Aanpak fietsparkeerprobleem 
station Delft CS door realisatie 
fietsklemmen, handhaving, 
communicatie 

€ 80.000  1 

2011/2012 • Opwaarderen fietsverbindingen 
door mee te liften in infraprojecten 
(in kader van onderhoud, riolering, 
herontwikkeling, etc.)6. Meerkosten 
voor opwaarderen fietsroute worden 
betaald uit fietsbudget 

• Kleine fietsinfrastructuurprojecten 
(bv. naar aanleiding van wijkvragen) 

 
€ 200.000 
á  
€ 300.000 

 
1 
 

2011/2012 • Bijplaatsen fietsklemmen overige 
locaties (bv. winkelcentra, 
woonwijken, station Delft-zuid) 

€ 70.000 1 

2011/2012 • Aanpak (subjectief) onveilige 
fietsoversteken7 

 

€ 100.000 
á  
€ 150.000 

1 

 
voorstel extra fietsprojecten,  
bij extra budget € 270.000,-- 
 

raming 
kosten 

prioriteit 

2012 • Opwaarderen fietsverbindingen 
door mee te liften in infraprojecten 
die in LVVP-lijst zijn genoemd. 
Meerkosten voor opwaarderen 
route ten behoeve van fiets worden 
betaald uit fietsbudget  

 
€ 100.000 
á     
€ 200.000 

 
2 
 

2012  • Uitbreiden 
fietsparkeermogelijkheden stations, 
woonwijken, openbare 
voorzieningen 

€ 50.000 2 

2011/2012 • Flankerende maatregelen, bv. 
elektrische oplaadpunten, extra 
bewaakt fietsparkeren 
evenementen, communicatie 

€ 50.000 +  3 

 
In de kostenraming is rekening gehouden met personeelskosten. 
 

                                                
6 Bv. Buitenhofdreef tussen Bartokpad en Westlandseweg, Westlandseweg tussen R. de Graafweg en 
Buitenwatersloot, A. Pauwstraat, Westplantsoen, etc.. 
7 Bv. Brasserskade/Kleveringweg, Willem v. Aelststraat/v. Miereveltlaan, Buitenhofdreef/Westlandseweg 
en andere nog te bepalen locaties  -> bij herinrichting meenemen. 
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BIJLAGEN  
 
Update LVVP 

Bijlage 1: Stand van Zaken LVVP-projecten per 1 januari 2011 
Bijlage 2: Inventarisatie van nieuwe LVVP-projecten 

  Bijlage 3: LVVP projecten waarvan de bouw kan starten voor 2015 
 
 

Update Fietsactieplan 
  Bijlage 4: Hoofdfietsnetwerk 
 
 


