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Geachte leden van de gemeenteraad, 

Op 1 april 2015 heeft u een brief van het college ontvangen waarin een 
toelichting is gegeven op de knelpunten rondom het project "renovatie St. 
Sebastiaansbrug". In die brief hebben wij toegelicht dat tijdens een 
bestuurlijk overleg dat plaatsvond op 18 maart 2015, geen van de drie bij 
het project betrokken partners (provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio 
Rotterdam-Den Haag en gemeente Delft) de bereidheid heeft getoond om 
een extra bijdrage te leveren ter dekking van de ontstane overschrijding van 
het projectbudget. Ook hebben wij aangeven welke drie 
oplossingsrichtingen partijen gezamenlijk hebben benoemd, te weten: 
1. een aanpassing/versobering van het huidige ontwerp/bestek van de 

tafelbrug (doorvaarthoogte is 5,5 meter); 
2. een basculebrug met een doorvaarthoogte van 4,5 meter; 
3. een basculebrug met een doorvaarthoogte van 5,5 meter. 

In de commissievergadering van 21 april 2015 en vervolgens in de 
raadsvergadering van 30 april 2015 heeft het college met u op een 
constructieve manier nader van gedachten gewisseld over de ontstane 
situatie en de mogelijke oplossingsrichtingen. 

Het door gemeentewerken Rotterdam uitgevoerde onderzoek naar de 
haalbaarheid van de drie oplossingsrichtingen is inmiddels afgerond. Op 19 
mei 2015 hebben betrokken bestuurders overleg gevoerd over de resultaten 
van dat onderzoek en de conclusies die erin worden getrokken. Op basis 
van die conclusies is besloten om definitief niet verder te kijken naar 
aanpassing/versobering van de tafelbrug, vooral omdat het onzeker is of 
deze variant binnen het budget te krijgen is. Daarnaast blijft het risicoprofiel 
hoog. Naast de bedenkingen over de haalbaarheid van een versoberde 
tafelbrug, kan bovendien niet met zekerheid worden aangegeven dat die 
variant uiteindelijk kan voldoen aan de technische tramspecificaties die door 
MRDH zijn gesteld. Alles overwegende hebben de drie partijen gezamenlijk 
besloten om niet verder te gaan met het tafelbrugontwerp. 

Bestuurders hebben op 19 mei ook besloten om een vervolgonderzoek te 
laten uitvoeren naar de twee varianten voor de basculebrug. Het doel van 
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	 dat onderzoek is het verkrijgen van een gedetailleerd inzicht in het 

kostenniveau, de eigenschappen en de risico's van beide varianten zodat 
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een finale afweging genomen kan warden. In juli zal opnieuw een bestuurlijk 
overleg plaatsvinden over de bevindingen van dat onderzoek. Kort na het 
zomerreces zullen wij u schriftelijk informeren over het verloop van dat 
gesprek. 

Nu de tafelbrugvariant definitief vervalt als ontwerpvariant, vervalt — zoals 
besproken in de raad van 30 april - het raadsmandaat betreffende het 
addendumgeld. Het college valt financieel terug op de basisafspraken die 
over de basculebrug zijn gemaakt in juli 2012. Delft heeft met het addendum 
een groat financieel gebaar gemaakt am een mooie brug spoedig te krijgen. 
Helaas is gebleken dat beide aanleidingen nu zijn vervallen. Voor het 
oorspronkelijke bedrag valt echter geen brug te bouwen die geschikt is voor 
tramverkeer. Zeker niet als een van de andere partijen haar extra bijdrage 
koppelt aan extra hoogte. De komende periode gaat de gemeente in 
gesprek met de projectpartners over de te kiezen variant en bijbehorende 
kostenverdeling. We komen bij u terug met een voorstel zodra bekend is 
welke extra bijd rage de gemeente zou moeten leveren, bovenop het 
beschikbare bedrag vanuit 2012. 

Het rapport van gemeentewerken Rotterdam kan gezien de hoeveelheid 
financiele informatie die erin is opgenomen niet openbaar gemaakt warden. 
Desgewenst is het rapport onder geheimhouding in te zien bij de griffie. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geYnformeerd. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Delft, 

drs. T.W. Andriessen Ls. 
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