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Bezwaar tegen besluit van 11 mei 2017 verlenen omgevingsvergunning regulier Sint 
Sebastiaansbrug voor het vernieuwen van de bestaande brug, geschikt voor 
vrachtverkeer en trams  
 
Delft, 21 juni 2017 
 
 
Geacht College, 
 
De Belangenvereniging TU Noord maakt bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor het 
vernieuwen van de Sint Sebastiaansbrug welke u op 11 mei 2017 heeft verleend. 
 
De brug is groter dan noodzakelijk en faciliteert te veel verkeer 
Zoals bekend zetten wij ons al sinds de oprichting in 2003 in voor de leefbaarheid in TU 
Noord. Het belangrijkste knelpunt is de enorme stroom autoverkeer dwars door onze 
woonbuurt. In een lange reeks van jaren zijn er geen maatregelen van betekenis getroffen 
om deze groeiende stroom effectief te beperken, integendeel is er geïnvesteerd in 
maatregelen die het mogelijk maken om nog meer verkeer te verwerken zoals 
verkeersregelinstallaties. Het plan voor het vernieuwen van de Sint Sebastiaansbrug 
faciliteert veel autoverkeer waaronder zwaar vrachtverkeer. Deze omgevingsvergunning 
kan door ons niet los worden gezien van de bestuurlijke context waarin wel wordt 
geïnvesteerd in een nieuwe brug, maar niet in het terugdringen van het autoverkeer en de 
nadelige effecten hiervan op de leefomgeving waaronder luchtkwaliteit en geluid. Daarbij 
dient bedacht te worden dat de aanleg van de tram juist bedoeld was om het autoverkeer 
te beperken. Het gelijktijdig faciliteren van meer autoverkeer staat hier haaks op. 
 
De procedure voor de omgevingsvergunning schiet te kort 
Hoewel de gemeente werkt aan betere participatie bij ruimtelijke planvorming betreuren 
wij het dat ten onrechte niet is gekozen voor daadwerkelijke participatie en voor de 
uitgebreide procedure omgevingsvergunning nu op bepalende onderdelen wordt 
afgeweken van het bestemmingsplan en een zorgvuldige belangenafweging in het kader 
van een goede ruimtelijke ordening hiervoor ontbreekt. 
 
Afwijkingen van het bestemmingsplan hebben onder meer betrekking op de breedte van 
de rijbanen op de brug, de ligging van de wegassen, de indeling en vormgeving van 
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rijstroken en markeringen, de positie en maatvoering van de nieuwe onderhoudstrap aan 
de oostzijde, de opslagfunctie onder de brug en de (uitbreiding van de) basculekelder en 
andere ruimtes en het verleggen van voetpaden en fietspaden. Daarbij is onvoldoende 
duidelijk gemaakt welk wegdektype toegepast zal worden en waarom niet voor een stiller 
wegdektype is gekozen. Deze afwijkingen maken het samen met de ernstige hinder welke 
wij voorzien noodzakelijk gebruik te maken van de uitgebreide procedure 
omgevingsvergunning (afd. 3.4 Awb). 
 
Gevolgen voor de leefomgeving onvoldoende onderzocht 
Door niet gebruik te maken van de uitgebreide procedure omgevingsvergunning is 
verzuimd (voldoende) inzicht te bieden in de gevolgen voor met name verkeersgeluid, 
trillingen en schade aan de gebouwde woonomgeving. Nu de indeling en vormgeving van 
rijbanen en rijstroken afwijken van hetgeen onderzocht is voor het bestemmingsplan, kan 
het geluidonderzoek niet ten grondslag worden gelegd aan deze vergunning en had alsnog 
het vereiste akoestisch onderzoek (Wet geluidhinder) moeten worden uitgevoerd. 
 
Geen of ontoereikende voorschriften over beperken bouwoverlast 
In de voorschriften van de omgevingsvergunning is geen of onvoldoende aandacht voor het 
voorkomen dan wel beperken van bouwoverlast. Om deze reden is eveneens geen sprake 
van een goede ruimtelijke ordening. 
 
Samenvattend 
Samenvattend zijn wij van mening dat uw besluit van 11 mei 2017 tot het verlenen van 
omgevingsvergunning voor het vernieuwen van de Sint Sebastiaansbrug onvoldoende 
zorgvuldig is voorbereid en gemotiveerd en voorzien van een goede afweging van 
belangen, redenen waarom wij u verzoeken ons bezwaar gegrond te verklaren en uw 
besluit te herzien. 
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