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1. Inleiding 

De gemeente Delft bereidt een mobiliteitsplan voor. Volgens de planning van begin maart 

maand zou het mobiliteitsplan in juni in de raad worden besproken. Dat tijdstip is nu in tijden 

van Corona volstrekt onzeker. TOPdelft wilde vóór de behandeling in de raad een stadsgesprek 

over dit mobiliteitsplan organiseren. Uitgaande van bovenstaande planning zou de tweede helft 

mei, begin juni een goed moment hiervoor zijn geweest. Die planning staat nu natuurlijk op losse 

schroeven. Toch gaan we in deze notitie verkennen wat zo’n stadsgesprek kan inhouden. En die 

notitie willen we nu gebruiken voor de inhoudelijke voorbereiding van een te plannen 

stadsgesprek.  

 

TOPdelft heeft eerder een avond belegd over welke innovatieve oplossingen zouden kunnen 

worden meegenomen bij de opstelling van het Mobiliteitsplan. De conclusie was dat er tal van 

nieuwe ontwikkelingen aan de gang die een belangrijke impact zullen gaan hebben op het 

functioneren van het verkeerssysteem op lange termijn. Tegelijkertijd bestaan er nog heel veel 

onzekerheden over de realiseerbaarheid en opschalingsmogelijkheden van deze innovaties. Een 

belangrijk issue, ook vanuit het oogpunt van aan te bieden infrastructuur is het inrichten van 

zgn. mobiliteitshubs. Zie  het verslag van deze avond:  

http://www.topdelftdesign.nl/wp-content/uploads/2019/10/Conclusies-TOPdelft-27-nov-

Innovaties-in-Mobiliteit-wat-is-het-perspectief.pdf 

 

Het oorspronkelijk plan was om nu eerst een discussie over het mobiliteitsplan als geheel te 

voeren. Later zouden er dan onderdelen uitgehaald, kunnen worden om in een afzonderlijke 

avond te bespreken. Bijvoorbeeld de discussie over mobiliteitshubs of een toegespitste discussie 

over deelgebieden, zoals de campus of Schieoevers. Maar ook als we een discussie over het 

mobiliteitsplan als geheel zouden doen, moeten we een nadere keuze maken in de invalshoeken 

voor de discussie en in daarbij behorende inleiders. Dat vereist verdere voorbereiding. 

Daarvoor dient deze notitie. Deze notitie is tot stand gekomen in het TOPprogramma Delft 2040, 

de toekomst in uitvoering, waarvoor subsidie is ontvangen van het gebiedsfonds DTP. 

 

2. Hoofdlijnen mobiliteitsplan in ontwikkeling 

Daarvoor is het goed om te weten wat het karakter van het mobiliteitsplan zelf is.  

Dat mobiliteitsplan is nog niet beschikbaar. Wel zijn enkele presentaties voor de raad gehouden. 

Uit die eerdere presentaties voor de raad over het mobiliteitsplan halen we de volgende 

informatie. 

 

Uitgangspunt zijn de 5 opgaven of ambities voor de lange termijn (2040) die ook worden 

benoemd in de omgevingsvisie:  

1) Groeiende stad                15.000 woningen& 10.000 arbeidsplaatsen 

2) Leefbare stad   Verbetering kwaliteit openbare ruimte 

Schonere lucht & geluidsoverlast reduceren 

Goede toegankelijkheid & Voorkomen eenzaamheid 

3) Duurzame stad   Klimaat adaptief zijn & reduceren CO2 

http://www.topdelftdesign.nl/wp-content/uploads/2019/10/Conclusies-TOPdelft-27-nov-Innovaties-in-Mobiliteit-wat-is-het-perspectief.pdf
http://www.topdelftdesign.nl/wp-content/uploads/2019/10/Conclusies-TOPdelft-27-nov-Innovaties-in-Mobiliteit-wat-is-het-perspectief.pdf


Energieneutraal zijn & verduurzamen van mobiliteit 

4) Vitale stad   Stad van innovatie en techniek 

Plaats voor innovatieve maakindustrie 

Stad van technisch en technologisch onderwijs 

5) Bereikbare stad  Goede bereikbaarheid voor iedereen 

Mobiliteit voor alle doelgroepen 

Een verkeersveilige stad voor alle verkeersdeelnemers 

 

Die ambities hebben consequenties, zo staat in deze presentatie te lezen. Een groeiende stad 

leidt tot meer mobiliteit. Een groeiende stad geeft druk op beschikbare ruimte. Een leefbare stad 

vraagt meer ruimte voor verblijven en minder voor verplaatsen en om minder 

motorvoertuigkilometers Een duurzame stad vraagt om minder verhard oppervlak en om 

schonere voertuigen. Een vitale, concurrerende stad en een bereikbare stad vraagt om ruime 

verplaatsingsmogelijkheden.  

Dit levert een flink aantal dilemma’s en keuzemogelijkheden op. 

 

De presentatie over het Mobiliteitsplan laat zien welke keuzes gemaakt moeten worden ten 

aanzien van mobiliteit om aan de Delftse ambities invulling te geven. Dit leidt tot de volgende 

kenmerken. 

• Integrale aanpak in plaats van sectorale aanpak 

• Aandacht voor verplaatsen én verblijven; 

• Van verkeersruimte naar openbare ruimte; 

• Naast knelpunten oplossen ook gedrag veranderen. 

 

Ruimte is schaars. Op veel plaatsen moet gekozen worden wie prioriteit krijgt, zowel in 

Toebedeelde ruimte als in prioriteit bij doorstroming. Daarbij gelden de volgende denkrichtingen. 

1. De prioriteitsvolgorde die aangehouden wordt: Voetganger - Fiets – OV – Auto 

2. De voetganger op 1 

3. Fiets: vervoermiddel nummer  

4. Fietsnetwerk verbeteren – fiets parkeren verbeteren – fietsveiligheid vergroten 

5. Openbaar Vervoer aanvullend op de fiets 

6. Verandering autosysteem 

7.  Verbetering leefbaarheid 

8. Verbetering verkeersveiligheid Inzetten op campagnes & innovaties 

Tot zover nog steeds de hoofdlijnen van het mobiliteitsplan. 

 

3. Ingangen voor de discussie 

Er zijn heel veel vragen te stellen over het mobiliteitsplan. Het is een veelomvattend plan, waarvan 

de scope niet heel duidelijk is. Is het wel duidelijk op welke mobiliteitsproblemen van Delft en op 

welke termijnen het plan zich richt. Er worden 5 ambities voor de lange termijn benoemd (Delft in 

2040), maar het mobiliteitsplan is geen langetermijnplanning in zijn uitwerking. In het 

mobiliteitsplan wordt gekozen voor verschuiving van de auto naar de fiets en ov. Maar is dat 

wensdenken of maakt het mobiliteitsplan wel duidelijke concrete keuzen in de uitwerking? Er 

gebeurt heel veel tegelijkertijd. Wordt de ruimte die ontstaat door de verschuiving van auto naar 

fiets en ov niet ruimschoots ingevuld door de groei van de mobiliteit in de groeiende stad?  

 

Het is in ieder geval duidelijk dat het mobiliteitsplan vraagt om discussie met de stad. Waar zou die 

discussie over kunnen gaan? Welke problemen en vraagstukken vragen om een oplossing? Laten we 



eerst de vraag stellen welke de mobiliteitsproblemen van Delft zijn? Hoe worden die in de stad 

gevoeld? En door wie? Liggen die op korte, middellange of op lange termijn? Liggen ze op het terrein 

van bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, duurzaamheid of hebben ze te maken met de 

groeiende stad? Gelden ze voor het hele gebied of zijn de problemen geconcentreerd in specifieke 

probleemgebieden? Welke dilemma’s levert dat op. En wat zijn de keuzen die moeten worden 

gemaakt? En wat moet er nu echt gebeuren? Waar ligt de grootste urgentie? Hoe kunnen de 

problemen worden opgelost: investeren, regelgeving, beprijzen of vragen ze om innovatieve 

oplossingen?  

 

Korte en lange termijn. 

Onze veronderstelling is dat de vragen/onderwerpen die voor de stad interessant zijn zowel liggen 

op korte als op lange termijn. Het is goed die eerst afzonderlijk in beeld te brengen en vervolgens te 

bekijken wat de in het mobiliteitsplan aangedragen mogelijkheden voor de aanpak bijdragen aan de 

oplossing ervan. 

 

Korte termijn 

Op korte termijn zijn een aantal duidelijke kwesties zichtbaar in de stad: 

• Veiligheid (in de stad vaak genoemd bij de beoordeling van de bestaande situatie zoals inrichting 

Phoenixstraat, kruispunten Voorhofdreef, fiets- en voetgangersonveiligheid) 

• Openbare ruimte; de overvloed van rijdende en geparkeerde fietsen op de openbare ruimte. 

• Bereikbaarheid deelgebieden (binnenstad, Schieoevers, campus, TU-noord gebied) 

Een aardige illustratie was de vraag van een bewoner van het TU-noord gebied hoe de mobiliteit 

van de komende vestiging van RoyalHaskoningDHV aan de Mijnbouwplein moet worden 

opgevangen in een gebied dat al kampt met forse bereikbaarheidsproblemen. 

• Parkeerbeleid, Er is gebrek aan ruimte voor het parkeren van auto’s. Tegelijkertijd is de 

bezettingsgraad van de parkeergarages te laag voor een rendabele exploitatie. Het 

parkeerbeleid is bij uitstek een onderwerp dat de burger raat. Er is geen onderwerp waarover in 

de gemeenteraad langer wordt gepraat als het parkeerbeleid 

De discussie ging en gaat heel veel over end of pipe maatregelen, over de last mile en over de 

gevolgen van een aantal onvolkomenheden in de bestaande ruimtelijke structuur. Denk aan het 

ontbreken van oostwest verbindingen door de Schie en spoorweg. Denk ook aan de gebrekkige 

ontsluiting van de campus.  

 

Lange termijn 

Op lange termijn loopt er al een langlopende discussie over de realiseerbaarheid van alle ambities, 

met name die over de groei van het aantal woningen en de groei van het aantal arbeidsplaatsen. Er 

is al vele malen de zorg uitgesproken dat alle ambitieuze opgaven en doelstellingen die heel moeilijk 

met elkaar zijn te verenigen. Dit spitst zich toe op ambities van 15.000 woningen, 10.000 

arbeidsplaatsen en de daaruit voortvloeiende mobiliteit.  

In het rapport Impactanalyse wordt geconstateerd dat de impact van het toevoegen van 15.000 

woningen en 10.000 arbeidsplaatsen op de mobiliteit groot is. Maar daar blijft het ook wel bij. Hoe 

groot die impact is wordt niet verteld. Ook wordt geconstateerd dat een belangrijk keuzevraagstuk 

voor de stad is, hoe de verschuiving van auto naar ov en fiets te verschuiven? Maar hoe dan? Dat 

zou nu in het mobiliteitsplan moeten gebeuren. Er zijn veel vragen gesteld in de discussie over de 

Impactanalyse. Welke investeringen zijn noodzakelijk? Is hier wel de noodzakelijke financiële steun 

van andere overheden te verwachten?  

De belangrijkste vraag op lange termijn is dus of alle ambities wel echt met elkaar kunnen worden 

verenigd? En onder welke voorwaarden? En wat gebeurt er als die voorwaarden niet kunnen 



worden bereikt?  Duidelijk is dat dit keuzevraagstuk veel aandacht behoeft en dat de aanpak hiervan 

in samenhang met de verstedelijking en de economie worden opgepakt. Dus in de driehoek tussen 

de groeiende stad, de concurrerende stad en de bereikbare stad. En als die ambities dan al worden 

gerealiseerd, gaan ze dan niet ten koste van de leefbare stad en de duurzame stad? In de 

impactanalyse wordt in de inleiding wel gezegd dat er dilemma's opdoemen, maar die worden niet 

expliciet gemaakt. En óok in het mobiliteitsplan worden die dilemma’s niet benoemd. Dat geldt voor 

de stad als geheel en voor deelgebieden als de campus en de Schieoevers.  

 

Effectiviteit denkrichtingen uit het mobiliteitsplan 

De denkrichtingen die in het mobiliteitsplan worden aangedragen liggen vooral op de middellange 

termijn. De verschuivende prioriteit van auto naar fiets en OV moet tot stand worden gebracht door 

prioriteiten te stellen in de toebedeelde ruimte als in de prioriteit bij doorstroming. De ruimte voor 

de auto kan worden ingeperkt. Dat kost tijd. Er wordt ook ingezet op gedragsverandering. Ook dat 

kost tijd. En dat geldt ook voor de implementatie van innovatieve oplossingen in deelmobiliteit. Hier 

komen vragen aan de orde over de kans van slagen van de oplossingsrichtingen. Welke incentives 

zijn nodig om gedragsverandering uit te lokken? Er zijn incentives nodig om ervoor te zorgen dat 

deelmobiliteit gaat werken. Er zijn hier veel onzekerheden. Een goed voorbeeld is het beïnvloeden 

van parkeren. Kijk naar betaald parkeren in de stad. De gemeente vraagt geld en er wordt elders 

geparkeerd. Men moet heel erg goed nadenken over je maatregelen en welke effecten die hebben.  

En er zijn veel onzekerheden over de kansen voor opschaling van innovatieve oplossingen. Zie het 

verslag van de eerdere discussie in TOPdelft over innovaties in mobiliteit. 

 

Impacts en effecten van beleidsmaatregelen 

Een belangrijk onderwerp voor de discussie is de vraag of het effect van alle keuzen wel duidelijk in 

beeld wordt gebracht? Kunnen die met berekeningen worden aangetoond? En kan dat zonder dat 

irreële aannamen worden gedaan over het autobezit per inwoner? Het is misschien interessant hier 

te verwijzen naar de discussie over verdichtingsplannen in het bestaand stedelijk gebied in een 

andere stad, namelijk het Merwedekanaalgbied in Utrecht. In deze binnenstedelijke 

verdichtingslocatie zouden 6.000 tot 9.000 nieuwe woningen moeten komen. De conclusie was na 

berekeningen dat stedelijke verdichting strenge randvoorwaarden stelt ook vanuit mobiliteit. Bij 

grote aantallen woningen zal de absolute hoeveelheid extra autoverplaatsingen groot zijn, zelfs bij 

een verhoudingsgewijs laag autogebruik. Dan gaat het om autoverkeer van bewoners zelf, maar ook 

om bezorgend logistiek verkeer. Juist bij grotere verdichtingslocaties is het belangrijk dat juist hier 

de auto niet domineert over de ruimtelijke kwaliteit (ruimte voor groen en verblijven, 

oversteekbaarheid, geluidskwaliteit, verkeersveiligheid). Dit betekent dat een verhoudingsgewijs 

laag autogebruik nodig is en dat de infrastructuur voor autoverkeer een goede inpassing krijgt. Dan 

gaat het om wegen, maar ook om parkeerplaatsen. Uitgaande van een laag autogebruik zal het 

aantal nieuwe fietsers groot zijn, in een stad waarin het nu al druk is op de fietspaden. Dit betekent 

dat er extra fietsroutes nodig zijn, en dat er moet worden ingezet op spreiding van de fietsstromen 

om deze beheersbaar te houden (leefbaarheid, oversteekbaarheid, verkeersveiligheid, 

doorstroming). Ook zijn grote, hoogwaardige stallingsvoorzieningen nodig. Ook is het belangrijk om 

goed openbaar vervoer aan te bieden voor grote aantallen nieuwe reizigers.   

Over die strenge randvoorwaarden hoort een discussie met de stad gevoerd te worden. Alleen op 

die manier kan het noodzakelijke draagvlak voor beleid ontstaan. Wat dat betreft kunnen we leren 

van de jarenlange implementatie van het strenge beleid om de binnenstad verkeersluw te maken en 

het parkeren in de binnenstad in te perken. 

 

Tot slot van deze inhoudelijke verkenning van mogelijke ingangen voor discussie. 



• Samenhang belangrijk 

De hiervoor genoemde invalshoeken van korte en lange en termijn moeten uiteindelijk bij elkaar 

worden gebracht. De samenhang is belangrijk. Maar juist het zicht op die samenhang is, zo blijkt 

uit recente analyse van de stadsbouwmeester, juist in Delft zwak ontwikkeld. Daarvoor is het 

ook van belang een goede kenschets te geven niet alleen van de ruimtelijke structuur van Delft, 

maar ook van de positie van de stad in de grotere structuur. 

• Invloed van de Coronacrisis 

De discussie over het mobiliteitsplan was al niet eenvoudig. Het is volstrekt duidelijk dat de 

gevolgen van de Coronacrisis ingrijpend zullen zijn voor alle plannen. De haalbaarheid van 

plannen zal daardoor worden beïnvloed. Die gevolgen zullen in de discussie een rol spelen. Het is 

nu te vroeg daar iets over te zeggen.  

 

4. Verkenning mogelijke opzet van het/(de) stadsgesprek(ken) 

Beoogde moderatoren Jacoba van Gastel en Kees Ruijgrok 

In dit stadium moet worden volstaan met mogelijke bouwstenen voor de opzet van de gesprekken: 

 

Aftrap door gemeente 

We kunnen starten met een presentatie door de gemeente. De gemeente zou (digitaal) een 

overzicht kunnen geven van het mobiliteitsplan. Voor de presentatie zullen we vragen om een 

duidelijke scheiding aan te brengen tussen de korte termijn en lange termijn doelstellingen. 

Concreet betekent dit dat we de gemeente vragen voor al deze termijnen: 

• Welke dilemma’s zijn er en welke keuzen worden gemaakt 

• Aan te geven wat is er klaar als het klaar is (kort en lang) 

Daarnaast zijn mogelijke vragen aan gemeente: 

• Een schets te geven van de structuur van Delft in zijn regionale context 

• Inzicht te bieden in de berekeningen die zijn uitgevoerd over de impact van de groeiende stad op 

de mobiliteit en de kwantitatieve effecten van de maatregelen op korte en lange termijn 

 

Uitnodiging aan aantal partijen uit de stad 

We vragen aan partijen uit de stad (Fietsersbond, bewonersorganisaties binnenstad en TU-noord, 

Commissie Stadsschoon, MKB Voorhof, en anderen: 

• De voornaamste problemen vanuit hun invalshoek toe te lichten.  

• Daarbij heel concreet dilemma’s voor de korte termijn te laten benoemen.  

• Daarnaast om gerichte vragen te stellen aan de gemeente of te komen tot concrete keuzes 

 

We vragen BKS/Gebiedsfonds DTP (of TU Delft) om dilemma’s te schetsen voor de lange termijn en 

vragen kunnen stellen of kunnen komen met een voorstel voor oplossing voor Schieoevers en 

Campus 

 

Verder kan gedacht worden aan een uitnodiging aan deskundigen van TU, stadsbouwmeester en 

andere deskundigen om de mobiliteitsvisie door te nemen en 2 of 3 technologische ontwikkelingen 

benoemen die toegepast zouden kunnen worden. 

 

Optie voor onlinepresentatie op korte termijn 

Het is niet waarschijnlijk dat stadsgesprek voor de zomer in PK kan plaatsvinden. 

Misschien een optie om op kortere termijn via video een presentatie te laten geven door de 

gemeente en de “ingezonden” vragen/opmerkingen te behandelen door de gemeente. 


