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Delft, 16 juli 2009 

 
Betreft: Zienswijze bestemmingsplan St. Sebastiaansbrug 
 
Geachte burgemeester en wethouders, 

 
Hierbij dien ik namens de belangenvereniging TU Noord onze zienswijze in op het 
bestemmingsplan St. Sebastiaansbrug. 
 
Het bestemmingsplan St. Sebastiaansbrug kan naar onze mening niet los gezien worden 
van de ontwikkelingen in TU-Noord, TU-Midden en aangrenzende plangebieden. Zoals u 
bekend is heeft de Raad van State eerder beslist op het, ondermeer door ons ingestelde, 
beroep tegen goedkeuring van het bestemmingsplan TU-Noord. De 
verkeersbestemmingen in het bestemmingsplan TU-Noord zijn niet vernietigd; het 
onherroepelijke bestemmingsplan TU-Noord sluit aanleg van tramlijn 19 niet uit. Gronden 
voor de gedeeltelijke vernietiging van het bestemmingsplan TU-Noord hebben enerzijds 
betrekking op het toevoegen van grote aantallen woningen zonder 
mer(beoordelings)procedure, anderzijds op de (beoordeling van) de gevolgen van het plan 
voor het milieu, met name luchtkwaliteit en verkeersgeluid. Hiermee samenhangend staan 
de gevolgen van het plan voor de verkeersontwikkeling ter beoordeling. Het 
bestemmingsplan St. Sebastiaansbrug is niet noodzakelijk vanwege de vervanging van de 
brug. Een vervanging binnen dezelfde grenzen en planvoorschriften als vigerend is 
technisch mogelijk. Niettemin is gekozen voor een nieuw bestemmingsplan om een 
aanmerkelijk bredere (en hogere) brug mogelijk te maken. Wij hebben al jaren betoogd dat 
de ruimte voor verkeer, met name (zwaar) vrachtverkeer, op de brug en de verdere route 
van A13 naar Delft centrum tot een ongewenst grote hoeveelheid verkeer door onze buurt 
leidt. De nieuwe brug doet hier niets aan af. Tot op dit moment hebben wij geen signalen 
van u ontvangen dat de planvorming in TU-Noord of Delft zuidoost in voor ons gunstige zin 
bijgesteld zal worden. Integendeel lezen wij in een artikel in het blad Delta 
(http://www.delta.tudelft.nl/nl/nieuws/bouw-woningen-op-stoom/19757) dat alle 
bouwplannen in onze wijk onverkort zullen worden uitgevoerd. Verbetermaatregelen uit het 
LVVP, invoering van de eerder toegezegde milieuzone, en andere verbetermaatregelen 
blijven echter nog steeds uit. Wij hebben geen bezwaren tegen een nieuwe brug, wij 
hebben wel bezwaren tegen het accommoderen van een grote en groeiende hoeveelheid 
(zwaar vracht-) verkeer. Zonder duidelijkheid over de wijze waarop de negatieve gevolgen 
van de verkeerstoename worden tegengegaan kunnen wij niet instemmen met het plan. 
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U schrijft in de plantoelichting: 

In de toekomstige situatie is er sprake van toename van verkeer over de brug naar circa 
17.500 voertuigen in 2020. Dit is het gevolg van de toename van het aantal 
verkeersbewegingen in de stad, de renovatie van de brug zorgt zelf niet voor een toename 
van verkeer.  

De Mobiliteitseffectentoets bestemmingsplan TU-Noord gaat voor 2020 uit van 19.299 
mvt/etm. op hetzelfde punt (Mijnbouwplein – Zuidwal). Een verklaring van dit verschil 
ontbreekt omdat een mobiliteitseffectentoets niet is uitgevoerd voor het bestemmingsplan 
St. Sebastiaansbrug. De aanname dat het plan niet leidt tot meer verkeersbewegingen is 
daarmee niet onderbouwd. Een brug met minder ruimte voor (vracht)verkeer zal naar onze 
mening wel degelijk tot minder verkeer leiden. Met andere woorden: dit bestemmingsplan 
leidt in samenhang met de aansluitende plannen wel degelijk tot meer verkeer. 
 
Navolgend benoemen wij nog een aantal punten welke ons van belang lijken bij de 
beoordeling van de toelaatbaarheid van het bestemmingsplan St. Sebastiaansbrug. 
 

1. De gemeente Delft heeft de Structuurvisie Delft 2030 in procedure. De 
Structuurvisie 2030 zal naar onze mening eerst door de raad vastgesteld moeten 
worden alvorens andere bestemmingsplannen in procedure kunnen gaan.  

2. Het plan-MER dat gekoppeld is aan de Structuurvisie 2030 en daaropvolgend de 
project-m.e.r. voor Delft ZO dient ten grondslag te liggen aan nieuwe 
bestemmingsplannen waaronder dat voor de St. Sebastiaansbrug. 

3. Het LVVP voorziet in een afname van het verkeer in het TU-Noord gebied, de 
wegen ten zuiden van de brug (de gehele Julianalaan, Mijnbouwstraat, Michiel de 
Ruyterweg) zijn stuk voor stuk gepland om allemaal minder aantrekkelijk gemaakt 
te worden voor het doorgaand verkeer, met 30 en 40 km/h inrichting, om daarmee 
het verkeer te ontmoedigen. Wat is de relatie van de inrichting van de brug tot het 
LVVP? 

4. De indeling van de brug voorziet in twee rijstroken richting de stad (de noordelijke 
rijrichting). Cijfers van verkeerstellingen ontbreken die de keuze voor deze twee 
rijstroken onderbouwen. De bereikbaarheid van de zuidelijke binnenstad wordt 
verminderd door het afsluiten van de route via de Zuiderstraat naar het Oosteinde. 
Zijn cijfers van deze afnemende verkeersstroom meegenomen in de onderbouwing 
van de keuze voor twee rijstroken richting de binnenstad? Graag zien wij deze 
keuze onderbouwd met verkeerstellingen en prognoses. 

5. In de toelichting op het bestemmingsplan St. Sebastiaansbrug 
(BP_Toel_St_Sebbrug_20090512 ris) staat op pagina 13 dat de brug 5 meter 
breder wordt. In de tekening D90-YMA-AU-0900005 versiedatum 09-04-2009 staat 
een brugbreedte getekend van 27,60 meter (inclusief randafwerking). De 
oorspronkelijke brug is 24,40 meter breed. Of dit inclusief randafwerking is, is niet 
duidelijk. Zonder randafwerking is de nieuwe brug 26,40 meter breed. Op 
voornoemde tekening staat een maat van 2,70 meter voor de verbreding van de 
brug aan de oostzijde. Het is niet duidelijk wat de werkelijke verbreding inhoudt en 
aan welke zijde deze gerealiseerd wordt. 
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6. Door de verbreding komt de monumentale boom aan de noord-oostelijke zijde van 
de brug, naast het pand Nieuwelaan 1, in de verdrukking. Nu al is het bijna mogelijk 
om de takken van de monumentale boom vanaf de brug aan te raken. Als de brug 
2,70 meter breder wordt, zal de boom ernstig in de verdrukking komen. Is het effect 
van de verbreding van de brug op de boomkruin en boomwortels in kaart gebracht?  

7. In de toelichting op het bestemmingsplan is een dwarsdoorsnede getekend op 
pagina 17. Aan de westzijde is het voetpad verhoogd ten opzichte van het fietspad. 
Wat is de overweging om het fietspad aan de oostzijde op gelijke hoogte te houden 
als het voetpad?  

8. Op informatie bijeenkomsten is gesteld dat de brug een meter hoger wordt zodat 
deze minder vaak geopend hoeft te worden. De keuze wordt blijkbaar gemaakt 
voor een zo hoog mogelijke brug, terwijl een alternatief is verlaging van de brug, zo 
mogelijk tot op maaiveld niveau. Er ontbreken cijfers die de keus voor een meter 
hoger onderbouwen. Wij hebben drie vragen.  
1) Hoe vaak moet de brug nu open?  
2) Hoe vaak moet de naastliggende Hambrug (maaiveldniveau) open?  
3) Hoe veel vaker kan de brug gesloten blijven indien deze een meter hoger wordt? 

9. De onderbouwing ontbreekt, waarom een brug op maaiveldniveau geen optie is. 
Een (maatschappelijke) kosten-baten analyse ontbreekt tussen een hoge brug en 
een brug op maaiveldniveau. De baten van de lage brug op maaiveldniveau zijn o.i. 
groot: aanlegkosten beduidend lager, minder geluidsoverlast (geluid draagt minder 
ver), brug vaker open, wat doorgaand verkeer ontmoedigt (=doelstelling LVVP voor 
TU-Noord), trambocht kan verder van de Veste worden afgelegd (waardoor het 
fietspad langs het trottoir blijft, geen dubbele oversteek). En last-but-not-least, een 
lage stadsbrug past nu eenmaal vele malen beter in het stadsbeeld. De 
brugwachter is er al (Hambrug), dus het openen is al geregeld.  

10. Door de verhoging van de brug zal deze minder aantrekkelijk worden voor 
fietsverkeer. Op de informatiebijeenkomst wordt gesteld dat de fietser de keuze 
heeft om een andere route te kiezen als de brug te steil wordt. De keuze voor een 
dubbel fietspad aan de oostzijde en een enkel fietspad aan de westzijde staan in 
contrast met het verhogen van de brug waardoor deze minder aantrekkelijk wordt 
voor fietsverkeer. Zijn er verkeersprognoses voor het fietsverkeer waarin de 
hellingshoek in relatie tot de aantrekkelijkheid van fietsverkeer zijn meegenomen? 

11. Er is geen tekening van de verkeerssituatie aan de noord- en zuidzijde van de brug. 
Hierdoor kan geen beeld gevormd worden van de keuze voor de fietspaden.  

12. Het traject dat de tram in noordelijke richting aflegt, lijkt te zijn bepaald door de 
ligging van het tramtracé voor de Veste langs. Hierdoor zijn 2 extra fietsoversteken 
nodig, wat onveilig is en de bereikbaarheid van de panden langs de huidige 
tram/busbaan per fiets niet goede komt. De fietspaden kunnen dan ook verlegd 
worden tussen de tram en de Veste waardoor fietsers niet twee maal een tram 
onder een schuine hoek moeten kruisen. Is onderzocht of de bocht van de tram in 
westelijke richting al eerder ingezet kan worden zodat de tramrails verder van de 
Veste af komen te liggen, bijvoorbeeld door de op/afrit aan de noordzijde in een 
bocht te leggen richting Zuidwal in plaats van een gestrekte lijn, waardoor deze 
beter aansluit op de Zuidwal?  
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13. Om binnen de normen voor geluidsoverlast te blijven is als oplossing gekozen dat 
het wegdek voorzien wordt van een laag geluidsarm asfalt. Dunne 
geluidreducerende deklagen (DGD) geven bij 50 km/uur een reductie van ca. 4 dB. 
Door slijtage neemt deze reductie af met ca. 0,8 dB/jaar. De technische levensduur 
is daarmee twee keer zo lang als de akoestische levensduur. Daarnaast is 
toepassing in bochten vanwege wringend verkeer niet aan te raden: de deklaag slijt 
daardoor zeer snel. Op stalen brugdekken is goede hechting erg kritisch (i.h.a. zijn 
dunnen deklagen veel moeilijker aan te brengen) en naar verhouding bestaan er 
daarom veel gevallen met slecht presterende deklagen. De oplossing om binnen de 
geluidsnormen te blijven zal gevonden moeten worden in het reduceren van de 
hoeveelheid en de soort verkeer. Dus minder verkeer en beperking van zwaar 
verkeer tot nooddiensten. 

14. De woningen aan het Mijnbouwplein zijn op staal gebouwd. Nu al zijn er hevige 
bodemtrillingen bij remmend en optrekkend zwaar verkeer op het Mijnbouwplein en 
de Michiel de Ruyterweg. Hele huizenblokken schudden en trillen. Als gevolg 
hiervan treedt er nu al scheurvorming op in fundatie en muren van de gebouwen. 
Wat is het gevolg van de massa van de tram in het nemen van de bochten en bij 
het tot stilstand komen en wegrijden van de halte op de op staal gefundeerde 
bebouwing aan het Mijnbouwplein en de Michiel de Ruyterweg. Door de tram in 
een zo recht mogelijke lijn te laten lopen wordt mogelijk het wringen door bochten 
zo veel mogelijk beperkt. Voor schade tengevolge van het stoppen en optrekken 
zijn wellicht snelheidsbeperkingen voor de tram nodig. Is er onderzoek verricht naar 
trillingen? 

15. In het traject van lijn 19 zijn net ten noorden en net ten zuiden van de St. 
Sebastiaansbrug haltes gepland en deels uitgevoerd, de tram stopt daar dus altijd. 
Met goede signalering is het wellicht niet nodig en daarmee ongewenst dat de St. 
Sebastiaansbrug wordt uitgevoerd met een dubbele trambaan. Met een enkele 
trambaan is de brug binnen het vigerende bestemmingsplan te realiseren. Heeft de 
gemeente deze optie overwogen? Wat is de verwachte intensiteit van de tram, en 
bij welke intensiteit wordt de maximale capaciteit van een enkele trambaan volledig 
benut?  

 
De Belangenvereniging TU Noord behoudt zich het recht voor om in een volgende fase 
van de procedure deze zienswijze nader toe te lichten of aan te vullen. 
 
Hoogachtend, 
Belangenvereniging TU Noord 
 
 
 
 
Erik van Hunnik 
voorzitter 

 


