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Via deze brief willen wij u informeren over de bereikte overeenstemming 
met de provincie Zuid-Holland over de vernieuwing van de St. 
Sebastiaansbrug. Op 5 juli 2012 zal een overeenkomst getekend worden 
waarin de afspraken worden bekrachtigd. 

Kenmerken overeenkomst: 
De provincie laat de nieuwe brug bouwen, inclusief het deel dat in 
eigendom is van de gemeente Delft. 
De doorvaarthoogte van de nieuwe brug is een meter hoger dan de 
huidige brug. 
Oplevering van de brug is in het eerste kwartaal van 2015, om de 
planning van de ingebruikname tramlijn 19 per dienstregeling 2016 te 
faciliteren (vanaf begin 201 5 wordt door Stadsgewest Haaglanden de 
tramlijn afgebouwd en vindt het testrijden plaats). 
De aanbruggen van Delít worden geheel hersteld, de eisen die 
gemeente daaraan stelt zijn via het programma van eisen aangegeven 
De architectonische kwaliteit van de brug in de binnenstad van Delft is 
geborgd door het instellen van het kwaliteitstearn waarin 
stadsbouwrneester zitting heeft. 
De gemeente investeert een extra bedrag aan vormgeving. De provincie 
neemt de verantwoordelijkheid op zich om tot een positief 
welstandadvies te komen. 
De gemeente Delft betaalt een vaste prijs voor de opgeleverde 
aanbruggen, met de nieuwe financiële kaders van St. Sebastiaansbrug 
blijít gemeente Delft binnen het oorspronkelijke budget Tramlijn 19 en is 
het risico-profiel verminderd. 
De fietsstructuur op de brug is bestuurlijk vastgesteld en zal bestaan uit 
het realiseren van een eenrichtingsfietspad aan beide zijden van de 
brug en een tweerichtingen fietspad bij het Mijnbouwpad parallel aan de 
brug naar de Kanaalwegweg (verbinding TU wijk-Hambrug). 



Datum 
22-06-2012 

De provincie Zuid-Holland en gemeente Delft vinden het belangrijk om alle 
betrokkenen bij de nieuwe brug, alsook de bewoners, winkeliers en 
gebruikers van de brug goed te informeren over het project. Deze 
communicatie wordt nu zorgvuldig voorbereid om straks; voor en tijdens de 
werkzaamheden, helderheid te bieden en daarmee de overlast zoveel 
mogelijk te beperken. 

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende ge'infomeerd te hebben. 
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