
besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder 

Ontwerp-Besluit hogere grenswaarden 

Omgevingsvergunning vernieuwing St. Sebastiaansbrug 

 

1. Gegevens  

 naam : College van burgemeester en wethouders van Delft 

 adres : postbus 78 

 postcode : 2600 ME 

 plaats : Delft 

 contactpersoon : E.P. Jense 

 telefoon : 14015 

  

 kenmerk besluit : n.v.t. 

 datum conceptbesluit : 9 september 2013 

2. Rechtsgrond(en)  

 artikel(en) Wgh : Wgh, art. 100 en 100a 

3. Bouw- en bestemmingsplannen  

 geldende bestemmingsplannen : St. Sebastiaansbrug, Zuidpoort, TU Noord en Binnenstad 

2012 

 vastgesteld bestemmingsplan : - 

 ontwerp-bestemmingsplan : - 

 bouwplan : - 

4. Korte omschrijving  

 aantal en soort objecten : 14 bestaande appartementen 

 ligging (bijv. straat of plangebied) : Zuidwal, Bastiaansplein 

 industrieterrein(en) : -- 

 weg(en) binnenstedelijk gebied : St. Sebastiaansbrug-Zuidwal 

 weg(en) buitenstedelijk gebied : -- 

 spoorweg(en) : -- 

5. Openbare voorbereidings 

procedure 

 

 Ter inzage legging van/tot : 12 september 2013 tot 24 oktober 2013 

 Mondelinge inspraak : mogelijk, op afspraak 

 Publicatiedatum ontwerpbesluit : 11 september 2013 

6. Overwegingen:  

 de redenen die aan het besluit ten 

grondslag liggen : 

Noodzakelijke technische renovatie St. Sebastiaansbrug 
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 de maatregelen die worden getroffen 

om de verzochte waarde te waarbor-

gen : 

Er worden geen maatregelen getroffen anders dan voldoende 

gevelisolatie voor de woningen waarvoor een hogere waarde 

van toepassing is.  

 de mogelijkheden om de geluids-

belasting te verminderen tot een 

lagere waarde dan verzocht : 

Geluidsscherm of stil asfalt. Beide maatregelen stuiten op 

overwegende financiële bezwaren. Toepassing van schermen 

stuit op overwegende stedenbouwkundige bezwaren. 

Toepassing van stil asfalt stuit op technische bezwaren. 

 gevelmaatregelen : Gevelisolatie. Er wordt aanvullend onderzocht of er wordt 

voldaan aan het maximale geluidniveau in de woning van 

33 dB.  

 de ontheffingsgronden : Maatregelen stuiten op overwegende bezwaren van financiële, 

stedenbouwkundige of technische aard. Er wordt voldaan aan 

de eisen uit het beleid hogere waarden Wet geluidhinder van 

de gemeente Delft. 

7. Bijlagen  

 de verzochte hogere grenswaarden : zie bijlage 1 

 het akoestisch onderzoek : Akoestisch onderzoek Reconstructie St. Sebastiaansbrug te 

Delft van juni 2013 met dossiernummer BA6506, 

registratienummer MD-AF20130739/LOK versie 02 door 

adviesbureau Royal HaskoningDHV. 

 overige, te weten : geen 

8.   Ondertekening 

CONCEPT 

 

 

9. Zienswijze 

 

U kunt gedurende de inzagetermijn reageren op het ontwerpbesluit hogere waarden door uw zienswijze te 

sturen naar:  

 

het college van burgemeester en wethouders van Delft  

postbus 78  

2600 ME Delft 

 

Vermeld in uw schriftelijke reactie (zienswijze) duidelijk uw naam en adres, en of u op het 

ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit hogere waarden, of op beide documenten reageert. U kunt 

uw reactie tot en met 23 oktober 2013 schriftelijk indienen. 

 

 
 



 - pagina 3 van 3 - 
 

besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder 

Bijlage 1: Hogere Grenswaarden 
 
 

nr. omschrijving aantal  Bron hogere grenswaarde dB 

1 Zuidwal 20 - 21 - 22 - 23 4 St. Sebastiaansbrug-

Zuidwal 

63 

2 Zuidwal 32 - 33 - 34 - 35 4 St. Sebastiaansbrug-

Zuidwal 

63 

3 Zuidwal 40 - 41 - 42 - 43 4 St. Sebastiaansbrug-

Zuidwal 

62 

4 Bastiaansplein 25 1 St. Sebastiaansbrug-

Zuidwal 

62 

5 Bastiaansplein 55 1 St. Sebastiaansbrug-

Zuidwal 

62 

 
 
LET OP: Ligging van de adressen moet nog gecontroleerd worden!!! Het gaat om 
onderstaande appartementen: 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U heeft op 13 juni 2013 een gefaseerde omgevingsvergunning, eerste fase, 
aangevraagd voor het geheel vernieuwen van de Sint Sebastiaansbrug op de 
locatie Sint Sebastiaansbrug 50 in Delft. Uw aanvraag is bij gemeente Delft 
geregistreerd onder dossiernummer 201302802. 
Op www.omgevingsloket.nl is uw aanvraag geregistreerd onder 
aanvraagnummer 884741. Hierbij ontvangt u ons besluit met bijbehorende 
voorschriften en toelichting. 
 
ONTWERPBESLUIT 
 
I. De gevraagde gefaseerde omgevingsvergunning, eerste fase, te 

verlenen voor het geheel vernieuwen van de Sint Sebastiaansbrug 
op de locatie Sint Sebastiaansbrug 50 in Delft. 
Het besluit betreft de activiteit: 

 

• Het gebruik van gronden/bouwwerken in strijd met het bepaalde in 
artikel 3 van het bestemmingsplan “St. Sebastiaansbrug”, artikel 
17 van het bestemmingsplan “Binnenstad 2012” en artikel 20 van 
het bestemmingsplan “TU”-Noord”, (artikel 2.1 lid 1c in 
samenhang met artikel 2.12 lid 1, onder a, sub 3 Wabo). 

 
II.  De in de bijlage opgenomen toelichting en de “Ruimtelijke  

onderbouwing vernieuwing St. Sebastiaansbrug, Afwijken 
bestemmingsplan art. 2.12 Wabo” d.d. 12 juni 2013 met kenmerk 
BA6506-104-115, deel uit te laten maken van het besluit. 

 Retouradres : Veiligheid, Postbus 78, 2600 ME  Delft 

 

Provincie Zuid-Holland 
T.a.v. Mevrouw C. Adriaansens 
Postbus 90602 
2509 LP  'S-GRAVENHAGE 
 
 

  

  

  

Datum Onderwerp 
09-09-2013 Ontwerpbeschikking St. Sebastiaansbrug 

 
 

Ons kenmerk  

20344372 

Dossiernummer 
201302802  

Geachte mevrouw Adriaansens, 
 

Bijlage(n) 
 

 

Veiligheid 
 
Vergunningen 

 

Phoenixstraat 16 

2611 AL  Delft 

Bankrekening BNG 28.50.01.787, 

t.n.v. gemeente Delft 

 

Centrale nummers: 

Telefoon 14015 

Fax 015 219 79 48 

Internet  www.delft.nl 

 

De stadswinkel van de gemeente Delft werkt 

alleen op afspraak.Voor het maken van een 

afspraak kunt u terecht op de site van de 

gemeente: 
www.delft.nl/afspraakof telefonisch op 

nummer 14015 

 



Bij het ontwerpbesluit horende stukken 
De volgende bescheiden maken deel uit van de omgevingsvergunning en zijn 
te vinden op www.omgevingsloket.nl onder aanvraagnummer 884741, onder 
bijlagen: 

Naam bijlage Werkzaamheden Type 
Datum 
toegevoegd 

BB5606 Ruimtelijke 
Onderbouwing 

 Gegevens 
Handelen in 
strijd met 
regels 
ruimtelijke 
ordening 

13-06-2013 

 
 
Hoogachtend, 
 
het college van burgemeester en wethouders van Delft, 
namens het college, 
 
 
 
R.M. Prevo 
Afdelingshoofd vergunningen Veiligheid 
 
Bijlagen: 

   Toelichting op besluit 
 
 
BEROEPSCLAUSULE 
 
Als belanghebbende kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken vanaf de 
datum van verzending van het besluit, beroep instellen tegen dit besluit. In het beroepschrift moet u uw 
naam en adres vermelden en duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt. Dit moet u motiveren en 
het beroepschrift van datum en handtekening voorzien. U moet uw beroepschrift richten aan de rechtbank 
Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. 
 
Het besluit treedt in werking op de dag nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift (zes 
weken) is verstreken. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het beroepschrift is beslist, het besluit niet 
in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een 
voorlopige voorziening vragen. Het adres van de rechtbank staat hierboven vermeld. Wanneer u een 
voorlopige voorziening heeft aangevraagd, treedt het besluit niet in werking voordat op uw verzoek is 
beslist. 
 
Een voorlopige voorziening kunt u alleen vragen als u ook bezwaar heeft gemaakt. Daarnaast moet er 
sprake zijn van een spoedeisend belang. Aan het vragen van een voorlopige voorziening zijn kosten 
verbonden (griffierechten). 
 
U kunt als belanghebbende geen beroep instellen als het u ‘redelijkerwijs verweten’ kan worden dat u geen 
zienswijzen heeft ingediend. 

 
 



 
TOELICHTING OP BESLUIT 
In deze toelichting beschrijven wij welke overwegingen een rol hebben 
gespeeld bij de besluitvorming rond uw aanvraag om een gefaseerde 
omgevingsvergunning, eerste fase, voor het geheel vernieuwen van de Sint 
Sebastiaansbrug op de locatie Sint Sebastiaansbrug 50 in Delft. Deze 
toelichting maakt deel uit van het besluit. 
 
1. Procedure 
Wij hebben uw aanvraag ontvangen op 13 juni 2013. Dit hebben wij 
gepubliceerd in de lokale krant “de Delftse Post”. 
 
De aanvraag voldoet aan de regels zoals gesteld in het Besluit 
omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor). 
 
Aan de hand van de aangevraagde activiteiten hebben wij vastgesteld, dat de 
uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, zoals bedoeld in 
paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Dit 
houdt in dat wij binnen 6 maanden na de datum van ontvangst van de 
aanvraag hierop moeten beslissen. 
 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht ligt de ontwerpbeschikking  
met ingang van 12 september 2013 gedurende 6 weken ter inzage. 
Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar 
voren te brengen. 
 
Verklaring van geen bedenkingen 
Omdat het project afwijkt van het geldende bestemmingsplan is een 
omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing vereist. De 
gemeenteraad van Delft heeft op …… een verklaring van geen bedenkingen 
afgegeven voor het project “het vernieuwen van de St. Sebastiaansbrug” op 
de locatie Sint Sebastiaansbrug 50 in Delft. 
 
 
2. Activiteit 'Strijdig gebruik van gronden en/of bouwwerken met 
ruimtelijke ordening' 
U heeft een bouwplan ingediend voor het geheel vernieuwen van de Sint 
Sebastiaansbrug over het Rijn-Schiekanaal in Delft.  
Het bouwplan betreft het vervangen van de huidige basculebrug, met een 
overspanning van ca. 24 meter, door een tafelbrug, met een overspanning 
van ca. 31 meter. De doorvaarhoogte van de nieuwe brug bedraagt in dichte 
toestand 5,50 meter en in open toestand 7 meter. 
 
Uw bouwplan ligt in het gebied waar de bestemmingsplannen “St. 
Sebastiaansbrug”, “Binnenstad 2012” en “TU-Noord” van kracht zijn en is niet 
in overeenstemming met de van kracht zijnde bestemmingsplannen, ten 
aanzien van de volgende aspecten: 
 

– De ligging van de weg-assen van de rijbaan voor auto's en OV wijken 
af van de weg-assen zoals weergegeven op de bij het 
bestemmingsplan behorende plankaart (BP St. Sebastiaansbrug); 

– De breedte van de rijbaan aan de noordzijde van de nieuwe brug is 
groter dan de maximale toegestane breedte van 2 x 3,20 meter zoals 
in de voorschriften is opgenomen (BP St. Sebastiaansbrug); 

 
 
 

Datum 
09-09-2013 

Ons kenmerk 
20344372 

Dossiernummer  
201302802 



– De nieuwe brug valt op enkele plaatsen buiten het plangebied van het 
bestemmingsplan, zoals de trappen aan de zijkanten van de brug. 
Deze trappen passen ook niet binnen de voorschriften van de 
bestemmingsplannen 'Binnenstad 2012' en 'TU Noord'; 

– De opslagfunctie onder de brug zal gelijk blijven ten opzichte van het 
vigerende bestemmingsplan, maar de locatie van de opslag is licht 
verschoven en valt daardoor deels buiten de aanduiding 'opslag' van 
het vigerende bestemmingsplan (BP St. Sebastiaansbrug). 

 
Volgens artikel 2.1 lid 1 sub c van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) is het verboden om zonder omgevingsvergunning 
gronden te gebruiken in strijd met een bestemmingsplan. Het realiseren van 
de nieuwe brug is in dat geval alleen mogelijk met een omgevingsvergunning 
voor het afwijken van het bestemmingsplan. 
 

Op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3� van de Wabo kan een 
omgevingsvergunning worden verleend, voor zover de aanvraag betrekking 
heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder c, indien deze 
activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering 
van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. 
Voor het bouwplan is de “Ruimtelijke onderbouwing vernieuwing St. 
Sebastiaansbrug, Afwijken bestemmingsplan art. 2.12 Wabo”, d.d. 12 juni 
2013 met kenmerk BA6506-104-115, opgesteld. 
 
De stedenbouwkundige kwaliteit van de omgeving wordt door het bouwplan 
niet nadelig beïnvloedt. Het is tevens voldoende aannemelijk gemaakt dat de 
gebruiksmogelijkheden en de verblijfskwaliteit van de nabijgelegen gronden 
door dit bouwplan niet onevenredig worden aangetast. Hierdoor kunnen en 
willen wij medewerking verlenen aan het toestaan van de beoogde 
vernieuwing. 
 
Redelijke eisen van welstand 
Het bouwplan is voor advies voorgelegd aan de Commissie voor Welstand en 
Monumenten van de gemeente Delft. De commissie is tot de conclusie 
gekomen dat het plan voldoet aan de van toepassing zijnde 
architectuurcriteria van de Welstandsnota van Delft en heeft op grond 
daarvan op 4 juli 2013 een positief advies uitgebracht. Onder verwijzing naar 
dit advies zijn wij van oordeel dat het bouwplan voldoet aan de redelijke eisen 
van welstand. 
 
Conclusie 
De omgevingsvergunning voor de activiteit "Strijdig gebruik van gronden 
en/of bouwwerken" kan, op grond van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, 
sub 3 van de Wabo, worden verleend. 



MEDEDELINGEN 
 
Leges 
Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag om een 
omgevingsvergunning bent u leges verschuldigd. Voor de betaling van dit 
bedrag ontvangt u een gespecificeerde nota. In deze nota wordt vermeld op 
welke wijze u daartegen eventueel bezwaar kunt aantekenen.  
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Raadsvoorstel 
 
Aan de gemeenteraad  
 
Van : college van B&W 
Datum :  
Pfh. : M. Junius / L. Vokurka 
Steller : E. Jense   
tel.nr. : 3350 
e-mail : ejense@delft.nl  
Doelstelling :  
Registratie nr. :  
Stuk :  
 
Onderwerp : verklaring van geen bedenkingen Vernieuwen Sint Sebastiaansbrug 
 

Gevraagde beslissing: 
1. Een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 6.5 lid 1 van het Besluit 

omgevingsrecht af te geven voor het project ‘geheel vernieuwen van de Sint 
Sebastiaansbrug.  

2. Voor dit project geen exploitatieplan vast te stellen, omdat: 
1. het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd; 
2. het bepalen van een tijdvak of fasering niet noodzakelijk is en; 
3. het stellen van eisen, regels of een uitwerking van regels met betrekking tot 
 locatie-eisen en de uitvoerbaarheid van het plan niet noodzakelijk is. 

 
 
 Samenvatting 
Voor de ‘Sint Sebastiaansbrug’ is omgevingsvergunning aangevraagd. Dit betreft het geheel 
vernieuwen van de Sint Sebastiaansbrug. Voorwaarde om de vergunning te kunnen verlenen is 
dat de raad een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor het project afgeeft.  
 
De ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen hebben 
gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens die periode zijn wel/geen zienswijzen 
ingediend. 
 
1. Aanleiding 
Verklaring van geen bedenkingen 
Het project voor wijzigen van het gebruik van de gronden wijkt af van het geldende 
bestemmingsplan. Voor het project is daarom een omgevingsvergunning met ruimtelijke 
onderbouwing vereist.  De omgevingsvergunning kan alleen worden verleend als de raad 
verklaart geen bedenkingen tegen het project te hebben te hebben (verklaring van geen 
bedenkingen) 
 
De onderbouwing voor het afwijken van de bestemmingsplannen is opgenomen in de 
bijgevoegde ruimtelijke onderbouwing.  
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Exploitatieplan 
Voor het vernieuwen van de St. Sebastiaansbrug is met de eigenaar een anterieure 
overeenkomst afgesloten waarin de kosten zijn geregeld. Om die reden is het niet noodzakelijk 
om voor het project een exploitatieplan als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. 
 
2. Bevoegdheid 
Artikel 6.5 lid 1 Bor en art. 6.12 Wro  
 
 
3. Historie / relatie met eerdere besluiten/ proces 
nvt 
 
 
4. Wat willen we bereiken? (Beoogd effect) 
de omgevingsvergunning is nodig om de gevraagde vernieuwing van de brug te kunnen 
realiseren.    
 
 
5. Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen / kanttekeningen)  
Verlening van een omgevingsvergunning. 
 
 
6. Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf) 
nvt 
 
 
7. Communicatie 
Voordat de aanvraag omgevingsvergunning is ingediend is een informatieavond voor 
omwonenden georganiseerd. Daarnaast is voorafgaand aan de ter inzage termijn de aanvraag 
gepubliceerd. De ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen 
bedenkingen hebben gedurende zes weken ter inzage gelegen (12 september 2013 t/m 23 
oktober 2013). Tijdens die periode zijn wel/geen zienswijzen ingediend. 
 
8. Verdere procedure 
Na het verlenen van de verklaring van geen bedenkingen kan de omgevingsvergunning worden 
verleend.  
 
 
Bijlagen:  

• aanvraag omgevingsvergunning 

• ruimtelijke onderbouwing 
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 Hoogachtend, 
  
 Het college van burgemeester en wethouders van Delft, 
  
  
 mr. drs. G.A.A. Verkerk  ,burgemeester. 
  
  
 mr. J. Krul   ,secretaris. 
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Raadsbesluit 
 
 
Datum :   
Registratie nr. :  
Stuk :  
 
Onderwerp     : verklaring van geen bedenkingen Vernieuwen Sint Sebastiaansbrug  
 
 
De raad van de gemeente Delft; 
 
Gelezen het voorstel van het college van #* DD/MM/JJJJ *#; 
 
BESLUIT: 
 
 

1. Een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 6.5 lid 1 van het Besluit 
omgevingsrecht af te geven voor het project ‘geheel vernieuwen van de Sint 
Sebastiaansbrug.  

2. Voor dit project geen exploitatieplan vast te stellen, omdat: 
1. het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd; 
2. het bepalen van een tijdvak of fasering niet noodzakelijk is en; 
3. het stellen van eisen, regels of een uitwerking van regels met betrekking tot 
 locatie-eisen en de uitvoerbaarheid van het plan niet noodzakelijk is. 

 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van #* DD/MM/JJJJ *# 
 

   ,burgemeester. 
  
  
  

   ,griffier. 
 
 
 

��������	
�����
Vul de datum van 
ondertekening in 

��������	
�����
Vul de datum van 
de raadsvergadering in 
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding en doel 

De provincie Zuid-Holland heeft het voornemen de Sint Sebastiaansbrug over het Rijn-
Schiekanaal in Delft geheel te vernieuwen. De bestaande brug verkeert in slechte staat 
en zal worden vervangen door een nieuwe brug. De bouw van een nieuwe brug biedt de 
mogelijkheid om de doorvaarthoogte te verhogen, zodat het aantal brug openingen kan 
worden beperkt. Daarnaast zal de nieuwe brug tevens ruimte bieden voor een 
vrijliggende bus- en trambaan ten behoeve van tramlijn 19 naar TU-noord en 
Technopolis. 
 
In 2009 is reeds een bestemmingsplan voor de vernieuwing van Sint. Sebastiaansbrug 
vastgesteld. Na 2009 is het ontwerp van de nieuwe brug op een aantal punten 
gewijzigd. Enkele van deze wijzigingen passen echter niet binnen de regels 
/voorschriften van het bestemmingsplan sint Sebastiaansbrug en de aaangrenzende 
bestemmingsplannen Zuidpoort en TU-Noord (in paragraaf 1.3 wordt nader ingegaan op 
de afwijkingen van het nieuwe ontwerp ten opzichte van de vigerende 
bestemmingsplannen).  
 
Volgens artikel 2.1 lid 1 sub c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
is het verboden om zonder omgevingsvergunning gronden te gebruiken in strijd met een 
bestemmingsplan. 
De bouw van de nieuwe brug kan in dat geval alleen planologisch mogelijk worden 
gemaakt door de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan, of door het verlenen van 
een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan (zgn. uitgebreide 
Wabo-procedure). 
 
De gemeente Delft heeft aangegeven medewerking te willen verlenen aan een 
omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan. 
 
Ten behoeve van de omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan 
dient een goede ruimtelijke onderbouwing te worden opgesteld. In de voorliggende 
ruimtelijke onderbouwing wordt toegelicht dat de beoogde nieuwbouw past binnen het 
ruimtelijk beleid van de diverse overheden, relevante wet- en regelgeving voor 
milieuaspecten en niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. 
 

1.2 Begrenzing van het plangebied 

Op de onderstaande figuur is de ligging van het besluitgebied voor de 
omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan weergegeven.  
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Figuur 1.1: Ligging besluitgebied 

 
1.3 Vigerende bestemmingsplannen 

In het plangebied zijn op dit moment de volgende bestemmingsplannen van kracht: 
· Sint Sebastiaansbrug (vastgesteld 15 oktober 2009)  
· TU-Noord (vastgesteld 19 april 2007 goedgekeurd door GS 18 december 2007) 
· Zuidpoort (vastgesteld 31-05-2001)) 
· Binnenstad (vastgesteld 31 oktober 2002) en Binnenstad 2012 (in ontwerp) 
 

 
 
Figuur 1.2: grenzen vigerende bestemmingsplannen 

 
Hieronder zijn de verschillen met het bestemmingsplan St. Sebastiaansbrug puntsgewijs 
beschreven.  
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· De ligging van de weg-assen van de rijbaan voor auto’s en OV wijken af van de 
wegassen op de verbeelding van het bestemmingsplan; 

· De breedte van de rijbaan aan de noordzijde van de nieuwe brug is groter dan de 
maximum breedte (2*3,20 m) meter die is toegestaan volgens de regels in artikel 3 
van het bestemmingsplan; 

· De nieuwe brug past op enkele plaatsen niet binnen het plangebied van het 
bestemmingsplan St. Sebastiaansbrug, zoals de trappen aan de zijkant van de brug 
Daarnaast passen deze delen ook niet binnen de voorschriften van de 
bestemmingsplannen Binnenstad en TU-Noord; 

· De opslagfunctie onder de brug zal gelijk blijven ten opzichte van het vigerende 
bestemmingsplan. De locatie van de opslag is licht verschoven door een 
verandering in het ontwerp van de brug. Deze valt daardoor deels buiten de 
aanduiding ‘opslag’ van het vigerende bestemmingsplan.  

· De bouwhoogte van de brug past niet binnen de maximale hoogte, zoals die is 
opgenomen in de regels van het bestemmingsplan St. Sebastiaansbrug. 

 
1.4 Procedure 

Volgens artikel 2.1 lid 1 sub c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
is het verboden om zonder omgevingsvergunning gronden te gebruiken in strijd met een 
bestemmingsplan. De beoogde nieuwbouw van de brug is in dat geval alleen mogelijk 
met een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan. 
 

Mogelijkheid tot afwijking van het bestemmingsplan  

Artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 van de Wabo geeft aan dat een omgevingsvergunning 
kan worden verleend voor gronden of bouwwerken te gebruiken in strijd met een 
bestemmingsplan, "indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening 
en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat", (bouwen 
wordt planologisch beschouwd als een vorm van 'gebruik van grond'). 
 
Verklaring van geen bedenkingen gemeenteraad 
Het verlenen van een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan is 
een bevoegdheid is van B&W. Omdat omgevingsvergunning voor afwijking van het 
bestemmingsplan kaderstellend kan zijn voor ruimtelijke beleidskeuzes en/of -
afwegingen die vergelijkbaar zijn met een bestemmingsplan, is in de Wabo vastgelegd 
dat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen dient af te geven, vóór dat 
het college van B&W besluit over een omgevingsvergunning (artikel 2.27 Wabo en 
artikel 6.5 Bor). 
 

1.5 Leeswijzer 

In deze ruimtelijke onderbouwing wordt toegelicht dat de beoogde brug past binnen het 
ruimtelijk beleid en niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Dit gebeurt door 
een korte schets te geven van de huidige ruimtelijke structuur, relevante ruimtelijke 
beleidsuitgangspunten en beoogde situatie (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 worden de 
huidige en toekomstige functies in het plangebied beschreven. In de hoofdstukken 4, 5  
en wordt de nieuwe situatie beoordeeld aan de hand van de relevante 
omgevingsaspecten. Tenslotte gaat hoofdstuk 7 in op de maatschappelijke en 
economische uitvoerbaarheid van het plan. 
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2 RUIMTELIJKE OPZET 

2.1 Bestaande situatie 

De St. Sebastiaansbrug is gelegen over het Rijn-Schiekanaal en is in 1963 
aangelegd. De brug, met een breedte van circa 24,5 m en is een functioneel 
ontworpen brug met het uiterlijk van een verkeersviaduct. Het kruist het Rijn-
Schiekanaal onder een hoek van circa 10° en heeft een doorvaarthoogte van 
ongeveer 4,40 m (+5,10 m ten opzichte van NAP). De verhoogde ligging maakt het 
mogelijk voor kleinere (plezier)vaartuigen de brug te kruisen zonder dat de brug 
geopend wordt. Het kanaal, waarover deze brug ligt, is een belangrijke vaarweg 
voor de beroepsvaart en pleziervaart. De toegang tot de aanbruggen bestaat uit 
aardebanen. Deze aardebanen worden aan weerszijden ingesloten door een 
kerende constructie. Onder de brug bevinden zich opslagruimten van de gemeente 
ten behoeve van Stadsbeheer. 
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Figuur 2.1: foto’s bestaande brug en onderdoorgang  

 
Vooral door de hoge ligging heeft de brug een groot ruimtelijk effect. Het scheidt ter 
plaatse het maaiveld in een boven en onderwereld, waarbij de onderdoorgangen 
ervaren worden als donkere onprettige ruimtes. Vooral aan de noordzijde is de 
afstand tot de (woon)bebouwing beperkt, tussen de 7 en 13 meter. De ruimte tussen 
brug en bebouwing heeft het karakter van een smalle straat of steeg. 
 
 

2.2 Beleid en onderzoek 

2.2.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 13 maart 2012 de Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. 
De structuurvisie bevat een concrete, bondige actualisatie van het mobiliteits- en 
ruimtelijke ordeningsbeleid. Dit nieuwe beleid vervangt de Nota Mobiliteit, de Nota 
Ruimte en de structuurvisie Randstad 2040. De structuurvisie heeft betrekking op: 
· rijksverantwoordelijkheden voor basisnormen op het gebied van milieu, 

leefomgeving, (water)veiligheid en het beschermen van unieke ruimtelijke waarden;  
· rijksbelangen met betrekking tot (inter)nationale hoofdnetten voor mobiliteit en 

energie; 
· rijksbeleid voor ruimtelijke voorwaarden die bijdragen aan versterking van de 

economische structuur. 
 
Bij deze aanpak hanteert het Rijk een filosofie die uitgaat van vertrouwen, heldere 
verantwoordelijkheden, eenvoudige regels en een selectieve rijksbetrokkenheid. Zo laat 
het Rijk de verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen verstedelijking en groene 
ruimte op regionale schaal over aan provincies. Daarmee wordt bijvoorbeeld het aantal 
regimes in het landschaps- en natuurdomein fors ingeperkt.  
Daarnaast wordt (boven)lokale afstemming en uitvoering van verstedelijking overgelaten 
aan (samenwerkende) gemeenten binnen provinciale kaders. Alleen in de stedelijke 
regio’s rond de mainports (Amsterdam c.a. en Rotterdam c.a.) zal het Rijk afspraken 

maken met decentrale overheden over de programmering van verstedelijking.  
Overige sturing op verstedelijking zoals afspraken over percentages voor 
binnenstedelijk bouwen, rijksbufferzones en doelstellingen voor herstructurering laat het 
Rijk los. 
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Figuur 2.2 Uitsnede structuurvisie 

 
Met de komst van de nieuwe brug zal de verbinding tussen de binnenstad en de TU/wijk 
verbeteren. De nieuwe tramlijn zal hier een grote bijdrage aan leveren. Deze nieuwe 
ontwikkeling past binnen de uitgangspunten van de structuurvisie. 
 

2.2.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

De inwerkingtreding van de Wro op 1 juli 2008 heeft gevolgen voor de doorwerking van 
het nationale ruimtelijke beleid. Totdat de Wro in werking was getreden werd het 
geldende rijksbeleid vastgelegd in Planologische Kernbeslissingen (PKB's). Sinds 1 juli 
2008 zijn deze documenten alleen nog bindend voor het rijk en niet meer voor andere 
overheden. Het Rijk kiest ervoor om het deel van het ruimtelijk beleid dat bedoeld is 
bindend te zijn voor andere overheden, ook onder de Wro te borgen. De Wro geeft 
daarvoor het rijk de beschikking over het instrument Algemene Maatregel van Bestuur 
(AMvB).  
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Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is de AMvB die het inhoudelijke 
beleidskader van de rijksoverheid vormt voor bestemmingsplannen. Dat betekent dat 
het Barro regels geeft over bestemmingen en het gebruik van gronden en zich primair 
richt tot de gemeente. Daarnaast kan het Barro aan de gemeente opdragen om in de 
toelichting bij een bestemmingsplan bepaalde zaken uitdrukkelijk te motiveren.  
Deze algemene regels bewerkstelligen dat nationale ruimtelijke belangen doorwerken 
tot op lokaal niveau.  
 
Op 30 december 2011 is de eerste tranche van het Barro in werking getreden. Deze 
eerste tranche van het Barro bevat een vertaling van het geldende planologische beleid 
dat bedoeld was om op lokaal niveau: in bestemmingsplannen, te worden verwerkt. De 
vastgestelde onderdelen van het Barro Ruimte hebben betrekking op onder meer het 
kustfundament, de grote rivieren, de ecologische hoofdstructuur en het Project 
Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). 
 
Op 1 oktober 2012 is de tweede tranche van het Barro in werking getreden. In deze 
tranche vormt een vertaling van nieuw ruimtelijk beleid van het Rijk, dat eerder is 
vastgelegd in o.a. de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en de MIRT-agenda’s. 
Dit deel van het Barro bevat regels voor onder meer de ecologische hoofdstructuur 
(EHS), radarverstoringsgebieden, militaire terreinen, de Limes, reserveringsgebieden 
voor nieuwe hoofdwegen en spoorlijnen en reserveringsgebieden voor uitbreiding van 
enkele bestaande hoofdwegen.  
 
Relevante regels 

Het Barro bevat geen regels die relevant zijn voor de St. Sebasiaansbrug..  
 

2.2.3 Structuurvisie Visie op Zuid-Holland  

Gedeputeerde Staten hebben op 30 januari 2013 de herziening van de provinciale 
Structuurvisie vastgesteld. In de Visie op Zuid-Holland - Actualisatie 2012 beschrijft de 
provincie haar doelstellingen en provinciale belangen. De Structuurvisie geeft de visie 
voor 2020 én een doorkijk naar 2040 met bijbehorende uitvoeringsstrategie.  
 
In deze visie staat weergegeven hoe de provincie in samenwerking met andere 
overheden en maatschappelijke actoren wil omgaan met de beschikbare ruimte. Met de 
structuurvisie streeft de provincie naar een vitaal Zuid-Holland, met meer samenhang en 
verbinding tussen stad en land. Hierdoor komt volgens de Structuurvisie goed wonen, 
werken en recreëren voor iedereen in Zuid-Holland binnen handbereik.  
 
De provincie onderscheidt vijf hoofdopgaven om de vitaliteit en de ruimtelijke verbinding 
en samenhang in de provincie te vergroten. Deze vijf hoofdopgaven zijn: 
1. Aantrekkelijk en concurrerend internationaal profiel; 
2. Duurzame en klimaatbestendige deltaprovincie; 
3. Divers en samenhangend stedelijk netwerk; 
4. Vitaal, divers en aantrekkelijk landschap; 
5. Stad en land verbonden. 
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Naast enkele lokale contouraanpassingen en bestemmingswijzigingen hebben de 
belangrijkste aanpassingen betrekking op de onderwerpen:  

· ruimtelijke vertaling Beleidsvisie Groen  
· detailhandel  
· locatiebeleid windenergie  
· bescherming veenweidegebieden en bescherming graslanden Bollenstreek  
· archeologie  
· spoedwet Wro 

 
Delft maakt onderdeel uit van een divers en samenhangend stedelijk netwerk. Zuid-
Holland wil verstedelijking concentreren in en rond de steden in het stedelijk 
netwerk. Deze concentratie heeft agglomeratievoordelen voor bedrijven, 
voorzieningen en detailhandel. Het geeft mogelijkheden tot ketenvorming, efficiënte 
benutting van infrastructuur en ontwikkeling van efficiënte duurzame 
energiesystemen. Zuid-Holland werkt aan een aantrekkelijke leefomgeving en een 
aantrekkelijk vestigingsmilieu voor bedrijven. Het contrast tussen stad en land moet 
behouden blijven en kwaliteiten van stad en land worden versterkt en met elkaar 
verbonden. Door de verstedelijking compact te houden kan het open landschap 
behouden blijven. Het stedelijk netwerk heeft dan een samenhangend openbaar 
vervoersysteem, het Zuidvleugelnet, dat uitstekend aansluit op onder- en 
bovenliggende netwerken van wegen en water. Het verbindt belangrijke woon-, 
werk- en recreatielocaties met elkaar. Het systeem is in staat om grote aantallen 
mensen te verplaatsen en een snelle verbinding te vormen met andere stedelijke 
gebieden buiten Zuid-Holland. 
 
Middels de vernieuwing van de St. Sebastiaansbrug wordt de bereikbaarheid van de 
TU-wijk ten opzichte van de stad verbeterd door de komst van tramlijn 19. De 
vernieuwing van de brug is in lijn met de uitgangspunten uit de structuurvisie. 
 

 
Figuur 2.3: Uitsnede Structuurvisie Visie op Zuid-Holland 
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2.2.4 Verordening Ruimte  

De provinciale Verordening Ruimte Actualisering 2012 schrijft voor waaraan de inhoud 
van (gemeentelijke) bestemmingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen 
moeten voldoen. In de verordening zijn regels opgenomen voor onderwerpen met 
heldere criteria, weinig gemeentelijke beleidsvrijheid en een zwaarwegend provinciaal 
belang. Het gaat daarbij om regels over bebouwingscontouren, agrarische bedrijven, 
kantoren, bedrijventerreinen, detailhandel, waterkeringen, milieuzoneringen, lucht- en 
helihavens, molen - en landgoedbiotopen. 
 
Volgens de Verordening Ruimte dienen bestemmingsplannen alleen ontwikkelingen 
mogelijk te maken die de kernkwaliteiten van deze gebieden behouden of versterken. In 
de toelichting van het bestemmingsplan dient te worden onderbouwd op welke wijze of 
met welke maatregelen de kernkwaliteiten kunnen worden behouden of versterkt. 
 
Relevante regels 

Er zijn in de verordening geen regels die relevant zijn voor de St. Sebastiaansbrug.  
 

2.2.5 Regionaal structuurplan Haaglanden 

Het Regionaal Structuurplan Haaglanden is een integraal plan voor de ruimtelijke 
ontwikkeling van Haaglanden tot 2020 (en soms 2030) en het kader voor het regionale 
beleid op het gebied van milieu, groen, mobiliteit, wonen en economie en voor lokale 
plannen, zoals de bestemmingsplannen. De negen gemeenten van Haaglanden 
spreken hiermee de ambitie uit om door te groeien als internationaal concurrerende 
regio, als goed functionerend stedelijk netwerk en als regio die kwaliteit van leven biedt. 
Het bestuur van het Stadsgewest Haaglanden heeft het RSP samengevat in tien 
regionale investeringsprioriteiten. 
 
In economische zin kiest het RSP voor het uitbouwen van de vier sterke peilers van de 
regio te weten recht, vrede en veiligheid, kennis, innovatie en technologie, Greenport 
Westland-Oostland en toerisme. De doorgroei van het Technologisch Innovatief 
Complex Delft speelt daarin voor de Delftse economie een belangrijke rol. Het bieden 
van voldoende (kwalitatieve) ruimte, het verbeteren van de bereikbaarheid, beschikbaar 
hebben van voldoende geschikte woningen, een gevarieerd aanbod culturele- en 
vrijetijdsvoorzieningen en het investeren in samenwerking tussen overheden, onderwijs 
en bedrijven zijn randvoorwaarden waaronder de ambities vervuld kunnen worden. 
Daarnaast zet het RSP in op behoud, versterking en verbetering van de kwaliteit van 
toeristische trekkers (kust, historische binnensteden, cultuurhistorie, parken en 
landgoederen, waterwegen, leisurevoorzieningen).  
 
Bereikbaarheid 

In het RSP staat dat het verbeteren van de bereikbaarheid een belangrijk speerpunt is. 
De vernieuwing van de St. Sebastiaansbrug draagt bij aan een goede bereikbaarheid, 
door de komst van tramlijn 19 richting de TU-wijk. Het plan is dan ook in 
overeenstemming met het RSP.  
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Figuur 2.4: Uitsnede Regionaal structuurplan Haaglanden 

 
2.2.6 Ruimtelijke structuurvisie – Ontmoetingen met Delft 2030 

De ruimtelijke structuurvisie schetst een toekomstbeeld voor de stad. De kernpunten 
van deze visie zijn weergegeven in de onderstaande figuur.  
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Figuur 2.5:Uitsnede Structuurvisie (bron: structuurvisie Ontmoetingen met Delft 2030) 

 
Ten aanzien van infrastructuur (kernkwaliteit “lange kris-kras routes”) wordt het 

volgende streefbeeld in de structuurvisie gegeven. 
 
De vele met boombeplanting voorziene routes en de singels, omgeven door brede 
bermen, parkstroken, oevers en taluds zorgen voor een natuurlijke indeling van de stad 
in buurten en wijken. Ze geven Delft een groen-blauwe uitstraling en bieden een 
aangename omgeving om kris kras lopend of fietsend door en tussen de buurtjes in de 
stad te bewegen of richting de landelijke omgeving. Het is een fijnmazig stelsel met 
rustige, kindvriendelijke routes naar scholen, de kinderopvang en sportvoorzieningen. 
Maar ook een netwerk dat je snel en sociaal veilig naar winkelcentra, 
gezondheidscentra en werkgebieden in de stad brengt. Tezamen met de groene vingers 
zorgt het kris-kras netwerk voor een versterking van de ecologische verbindingen in de 
stad en met het omringende landelijk gebied. 
 
Daarnaast is de kernkwaliteit “veelzijdig knooppunt” van belang om hier te noemen. 
De ruimtelijke samenhang van het Technologisch Innovatieve Complex Delft (TIC-D) 
met de stad wordt vergroten en de bereikbaarheid wordt verbeterd door de ontsluiting 
per openbaar vervoer, per fiets en over de weg. Een concreet voornemen om de 
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bereikbaarheid te verbeteren is de realisatie van tramlijn 19 met doortrekking naar 
Schieveen, inclusief het vernieuwen van de St. Sebastiaansbrug. De brug vormt een 
(essentiële) schakel tussen de stad en de TU-wijk. 
 
De ontwikkeling van de St. Sebastiaansbrug past binnen de opgave die in de 
structuurvisie is gesteld. Deze onderbouwing voldoet aan de structuurvisie. 
 

2.2.7 Conclusie 

De vernieuwing van de brug past binnen het beleid van het Rijk, de provincie Zuid-
Holland, Stadsgewest Haaglanden en de gemeente Delft. 
 
 

2.3 Gewenste ontwikkeling 

Bestaande brugDe bestaande brug is een basculebrug met een overspanning over het 
Rijn-Schiekanaal van ca. 24 meter. De doorvaarhoogte die de brug nu heeft is 4,5 
meter. De brug is in 1963 aangelegd.  
 

2.3.1 Ontwerp nieuwe brug 

Soort brug: De toekomstige brug wordt uitgevoerd als een tafelbrug, met een 
overspanning van ca. 31 meter en een tweetal kelders (noordelijke- en zuidelijke oever, 
ook wel technische ruimtes genoemd). Het beweegbare deel van de brug wordt omhoog 
gevijzeld door middel van hydraulische cilinders (bewegingswerk). In de toekomst 
bedraagt de doorvaarthoogte in dichte toestand 5.5 meter en open toestand 7.0 meter. 
De aanbruggen vanuit de Zuidwal en Mijnbouwplein brengen het verkeer naar de 
gewenste hoogte. figuurDe brug bestaat uit 7 velden (ca. 21 meter). Het gebied van 
steunpilaar naar steunpilaar wordt een veld genoemd.  
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Figuur 2.4: ontwerp nieuwe Sint Sebastiaansbrug (bron: Zwarts & Jansma Architects) 

 
Functionaliteit: De toekomstige St. Sebastiaansbrug maakt het overbruggen van het 
Rijn-Schiekanaal voor verschillende modaliteiten mogelijk, namelijk: voetgangers, 
fietsers, wegverkeer, tramlijn 19 & bussen (HOV-baan). Het dek heeft een breedte van 
25.25 meter en bestaat uit; voetpad (b=1.50m), fietspad (b=2.00m), obstakelvrije zone 
(b=0.60m), HOV-baan (b=6.50m), middenberm (b=2.55m) en rijbaan (b=6.50m). De 
trogliggers (verstevigingsbalken) (b=0.75m) van het dek zijn uitgevoerd in de 
middenberm en zijkanten. 
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Materiaal: De onderbouw (steunpunten, poeren, etc) wordt uitgevoerd in beton en in het 
werk gestort. De velden worden als prefab betonnen liggers uitgevoerd. De technische 
ruimtes behoren tot de onderbouw, maar ingevuld met technische installaties ten 
behoeve van o.a. het bewegingswerk. Het dek wordt uitgevoerd met staal en 
vezelversterkt kunststof (VVK). 
 
In bijlage 3 zijn de toelichtende tekeningen van architectonisch ontwerp van de brug 
opgenomen. In bijlage 4 is het technisch DO van de nieuwe Sint Sebastiaansbrug 
opgenomen. 
 

2.3.2 Verschillen ten opzichte van bestemmingsplan St. Sebastiaansbrug 2009 

In het ontwerp van de brug zijn nog enkele aanpassingen verricht ten opzichte van het 
bestemmingsplan St. Sebastiaansbrug uit 2009. De doorvaarhoogte is gelijk gebleven. 
Er is wel een verandering opgetreden in de indeling van de brug. In het 
bestemmingsplan uit 2009 is rekening gehouden met 3 rijstroken voor autoverkeer. In 
het huidige ontwerp wordt nog rekening gehouden met 2 rijstroken. Elke rijstrook zal 
3,25 meter breed worden. In het bestemmingsplan was rekening gehouden met één 
rijstrook van 1,60 meter en twee rijstroken van elk 3,20 meter. Daarnaast is de HOV-
baan qua afmetingen veranderd. In het bestemmingsplan was rekening gehouden met 
maximaal 3,40 per rijstrook meter voor de bus/trambaan. In het nieuwe ontwerp wordt 
rekening gehouden met 6,5 meter.  
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3 FUNCTIES 

3.1 Wonen, maatschappelijk, bedrijven, kantoren, horeca en detailhandel 

3.1.1 Bestaande situatie 

In het plangebied komen nu enkel de functies verkeer, verblijfsgebied en opslag voor. 
 

3.1.2 Beleid en onderzoek 

Het plan beoogt een beperkte verbreding van de St. Sebastiaansbrug en heeft daarmee 
op het vlak van beleid aangaande wonen, maatschappelijke voorzieningen, bedrijven, 
kantoren, horeca en detailhandel geen consequenties. Tegen die achtergrond kan 
worden afgezien van het schetsen van de rijks, provinciale, regionale en lokale kaders 
die van invloed zijn op dat beleid. 
 

3.1.3 Gewenste ontwikkeling 

Het plan wijzigt niets aan de afwezigheid van de functies wonen, 
maatschappelijke voorzieningen, bedrijven, kantoren, horeca en detailhandel. 
 

3.1.4 Conclusie 

Het plan heeft geen consequenties voor de genoemde beleidsvelden en past dus 
binnen het daarvoor geldende beleid. 
 

3.2 Openbare ruimte 

3.2.1 Bestaande situatie 

Het bestemmingsplangebied vormt de hoofdverbindingsweg tussen TU-Noord en de 
Zuidpoort en kruist hierbij het Rijn-Schiekanaal. Het plangebied heeft een 
verkeersfunctie. Direct naast het bestemmingsplangebied staan verschillende 
monumentale bomen die op de lijst met monumentale bomen staan. Een monumentale 
boom is een boom ouder dan 50 jaar en moet nog enkele tientallen jaren te leven 
hebben. Daarnaast heeft deze boom een bijzondere esthetische waarde; een 
(cultuur)historische waarde en een bepaalde zeldzaamheid. 
 

3.2.2 Beleid en onderzoek 

Nota Groen Delft 2012 -2020 
 
Het beleid van de nota groen is gericht op een groene, duurzame stad met oog voor 
landschappelijke kwaliteiten, bereikbaarheid en onderlinge samenhang en biodiversiteit. 
Groen is een van de dragers van de economie van de stad. De uitvoeringsstrategie gaat 
in op de vraag hoe de gemeente Delft de beschikbare instrumenten voor de realisering 
van haar groenbeleid wil inzetten. 
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Monumentale bomen dragen bij aan identiteit en herkenning in de stad en geven een 
positieve waarde aan het verblijfsgebied. Voor deze bomen geldt een kapverbod. Bij de 
instandhouding van bomen in particuliere tuinen kan gebruik worden gemaakt van de 
subsidieregeling ‘monumentale bomen’ van de gemeente. Alle monumentale bomen 
binnen de gemeente zijn opgenomen in een lijst die elke vier jaar wordt geactualiseerd. 
Bij ontwikkelingen geldt deze lijst als randvoorwaarde, waardoor het beschermen van 
bomen proactief gebeurt.  
 

3.2.3 Gewenste ontwikkeling 

De aanwezige openbare ruimte in het plangebied, waaronder de groengebieden en 
speelplekken, blijven in beginsel gehandhaafd. Bij nieuw in te richten openbare ruimte 
zal nadrukkelijk rekening gehouden worden met de toegankelijkheid van minder validen 
en ouderen. Sleutelwoorden voor nieuwe ontwikkelingen in de openbare ruimte zijn 
toegankelijkheid, bereikbaarheid en verblijfskwaliteit. Voorbeelden van 
kwaliteitsimpulsen zijn onder andere: 
· het verbeteren van wandel- en fietsroutes de stad uit richting de TU-Noord; 
· het verbeteren van de verbinding van de brug met het voetgangersgebied op de 

Kanaalweg. 
 
Monumentale bomen 
Diverse bomen in de nabijheid van de St. Sebastiaansbrug zijn aangewezen als 
monumentale boom. Rondom deze bomen geldt een beschermingszone zodat deze 
bomen niet aangetast mogen worden. De bestaande brug ligt deels al binnen deze 
beschermingszone. De nieuwe situatie zal geen verslechtering van de bestaande 
situatie opleveren aangezien op dit punt het profiel van de brug niet zal veranderen. OP 
grond van het vigerende bestemmingsplan is een aanlegvergunning verplicht. Om 
ervoor te zorgen dat de bomen zo min mogelijk hinder dan wel schade ondervinden van 
de werkzaamheden is een ecologisch protocol opgesteld. Dit protocol zal bindend zijn 
voor de aannemer.  
Het ecologisch protocol zal bijgevoegd worden als onderbouwing van de 
aanlegvergunning. 
 

3.2.4 Conclusie 

Het vervangen van de Sebastiaansbrug kan vooral voor de zone langs het 
Rijnschiekanaal een verbetering van de openbare ruimte bewerkstelligen. De in en 
naast het plangebied aanwezige monumentale bomen houden in de regels hun 
beschermde status. 
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4 MILIEU 

4.1 Water 

 
Beleid 
Water is de afgelopen decennia een belangrijk item geworden in ruimtelijke plannen. Dit 
is terug te vinden in regelingen op Europees, landelijk en provinciaal niveau, zoals: 

· Europese kaderrichtlijn Water (2000); 
· Nationaal Waterplan 2009-2015; 
· Provinciaal Waterplan Zuid-Holland 2012-2015; 
· Kader Richtlijn Water. 

 
De lokale en regionale relevante beleidsstukken komen hieronder nader aan bod. 
 
Waterplan Delft, een blauw netwerk (2000) 

De gemeente Delft en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben samen het 
Waterplan Delft, een blauw netwerk (2000) opgesteld. Na herijking is de 
uitvoeringsperiode verlengd tot 2015. Het plan richt zich op het realiseren van gezonde 
en veerkrachtige watersystemen. Daarmee worden systemen bedoeld waarvan de 
waterkwaliteit en de ecologische kwaliteit past bij de (natuurlijke) situatie ter plaatse en 
dat verstoringen in het systeem relatief makkelijk kunnen worden opgevangen.  
 
Waterstructuurvisie (2005) 

De gemeente Delft en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben gezamenlijk de 
Waterstructuurvisie (2005) opgesteld. Het doel van de Waterstructuurvisie is om het 
watersysteem van Delft in 2030 optimaal te laten functioneren en de Waterstructuurvisie 
richt zich met name op het waterbergingsvraagstuk. Hierbij wordt uitgegaan van de 
principes van duurzaam integraal waterbeheer en geldt een werknorm voor 
waterberging van 325 m3 /ha. In de Zuidpolder van Delfgauw wordt al deels aan de 
waterbergingsopgave voldaan door bestaand oppervlaktewater en de realisatie van 
maatregelen uit het Waterplan. Er resteert een opgave van 108 m3 waterberging per ha. 
De realisatie van de waterbergingsopgave wordt zoveel mogelijk meegenomen in de 
ontwikkelingen en herstructureringen die de komende decennia in Delft plaatsvinden. 
Daarnaast wordt in de waterstructuurvisie een betere waterkwaliteit nagestreefd 
conform de ambities van het waterplan. Zie figuur 6.2 voor de gewenste waterstructuur 
in 2030. 
 
Waterbeheersplan 2010-2015 
Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft haar beleid vastgelegd in het 
Waterbeheersplan 2010-2015. Dit beleid is formeel vastgelegd in de Keur en de legger. 
Het verbeteren van de waterkwaliteit en het vergroten van de bergingscapaciteit zijn 
belangrijke pijlers binnen dit beleid. 
 
Watervergunning 
Voor sommige activiteiten is een watervergunning van het Hoogheemraadschap van 
Delfland nodig, bijvoorbeeld: 

· graven of dempen van oppervlaktewater;  
· bouwen binnen de beschermingszone van een waterkering; 
· aanleg van ondergrondse leidingen. 
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4.1.1 Afstemming en overleg met Hoogheemraadschap 

In het kader van de watervergunning(en) die aangevraagd worden ten behoeve van de 
vernieuwing van de St. Sebastiaansbrug hebben er diverse overleggen met het 
Hoogheemraadschap Delfland plaatsgevonden. De essentie van deze overleggen is dat 
er geen verslechtering ten aanzein van water in de breedste zin van het woord mag 
optreden.  
 
Boezempeil Rijn-Schiekanaal 

Het waterpeil mag niet veranderen. In eerste instantie maakte het brugontwerp gebruik 
van een steunpaal in het water. Hierdoor zou het waterpeil enkele milimeters kunnen 
stijgen. Deze stijging werd gezien als een verslechtering. Daarop is het ontwerp 
aangepast zodat er geen steunpaal meer nodig is in het water.  
 
Ook de boezemfunctie die het Rijn-Schiekanaal heeft zal niet aan veranderingen 
onderhevig zijn.  
 
Kades 

Daarnaast heeft het hoogheemraadschap aangegeven dat de functionaliteit van de 
kades ten alle tijden behouden moet blijven. Ten behoeve daarvan zal nader onderzoek 
in het kader van de watervergunning uitgevoerd worden. Hierin zal middels berekening 
worden onderzocht of de kadefunctie gelijk blijft aan de huidige situatie.  
 
Afvoer hemelwater 

Ten aanzien van waterafvoer zijn twee aspecten van belang. Ten eerste de 
waterafvoerende functie die het kanaal heeft. Zoals eerder in deze paragraaf is 
aangegeven zal er geen opstuwing plaatsvinden en ook geen verandering in het 
waterpeil optreden. Ten tweede zal het regenwater dat op de brug komt afgevoerd 
worden via rioolstrengen die in de brug liggen. Deze rioolstrengen worden aangesloten 
op het rioolsysteem van de gemeente Delft. De oppervlakte van de nieuwe brug 
verschilt slechts in kleine mate waardoor er nagenoeg geen verandering zal optreden in 
de hoeveelheid water die op riolering zal worden afgevoerd.  
 

4.2 Ecologie 

4.2.1 Wettelijk kader 

Flora- en faunawet 

De Flora- en faunawet beschermt een groot aantal bijzondere en minder bijzondere 
inheemse plant- en diersoorten. De verstoring van (vaste rust- en verblijfsplaatsen van) 
deze soorten is in beginsel verboden. Er kan een ontheffing van zulke verboden worden 
gegeven wanneer de gunstige staat van instandhouding van de soort(en) niet in gevaar 
komt. 
Voor algemene soorten is een vrijstelling van deze ontheffingsplicht van kracht voor 
ruimtelijke ontwikkelingen. De zorgplicht uit de wet blijft voor deze soorten wel van 
kracht: bij werkzaamheden moet zoveel mogelijk voorkomen worden dat schade 
toegebracht wordt aan beschermde soorten. 
 
Voor zover deze vrijstelling niet van toepassing is, bestaat de mogelijkheid om van de 
verbodsbepalingen ontheffing te verkrijgen van het Ministerie van Economische Zaken, 
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Landbouw en Innovatie. Voor de zwaar beschermde soorten wordt deze ontheffing 
slechts verleend, indien: 
· er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- en 

bosbouw, bestendig gebruik en ruimtelijke inrichting en ontwikkeling); 
· er geen alternatief is; 
· geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de 

soort. 
 

4.2.2 Onderzoek  

Het volledige onderzoek is opgenomen in bijlage XX.  
Op basis van de ecologische quickscan (Van der Helm milieubeheer, 2 mei 2012) wordt 
geconcludeerd dat: 
· Het projectgebied niet in of nabij een beschermd natuurgebied ligt. Een vergunning 

betreffende de Natuurbeschermingswet 1998 is dus niet nodig. 
· Het projectgebied vormt eveneens geen onderdeel van de Ecologische 

Hoofdstructuur, waardoor een ruimtelijke procedure inzake de wabo voor wat betreft 
de ecologische hoofdstructuur niet benodigd is. 

· Aan de hand van het bureauonderzoek en het veldbezoek wordt in het projectgebied 
de, in de Flora- en faunawet, beschermde vogelsoort meerkoet verwacht. 

· Aan de hand van het bureauonderzoek en het veldbezoek worden in het 
aangrenzend gebied van de brug, binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden, 
de beschermde vleermuissoorten Laatvlieger en Dwergvleermuis verwacht. 

 
Bij dit project kan aan de zorgplicht worden voldaan door de volgende maatregelen te 
nemen: 
· voor werkzaamheden die tijdens het vogelbroedseizoen gaan plaatsvinden worden 

voorzorgsmaatregelen genomen ter voorkoming van broedende vogels; 
· voor start van de werkzaamheden wordt het projectgebied en de directe omgeving 

(invloedsfeer van de werkzaamheden”) gecontroleerd op broedvogels. Indien 
broedvogels aanwezig zijn, is het aan een deskundige om te bepalen of met de 
werkzaamheden kan worden gestart; 

· tijdens de werkzaamheden alert te zijn op de aanwezigheid van (beschermde) 
dieren op en rond het projectgebied. Indien (beschermde) dieren op en rond het 
projectgebied voorkomen, dan moet deze de tijd gegund worden om te vluchten; 

· Indien er onverwachts (andere) beschermde soorten worden aangetroffen, dan dient 
een deskundige geraadpleegd te worden; 

· Indien er twijfel is over de aanwezigheid van beschermde soorten, dan dient de hulp 
van een deskundige ingeroepen te worden. 

 
Nader onderzoek Vleermuizen 
Op basis van de bovenstaande bevindingen is nader vleermuisonderzoek uitgevoerd. 
Het volledige vleermuisonderzoek is opgenomen in bijlage XX. 
 
Het aanvullend onderzoek (Van der Helm milieubeheer, 19 december 2012) heeft 
bestaan uit literatuuronderzoek naar waarnemingen van vleermuizen nabij het 
projectgebied en uit vier veldbezoeken ’s avonds of ’s nachts. Tijdens de veldbezoeken 
werd een zeer beperkt aantal waarnemingen gedaan van de Gewone dwergvleermuis 
en de Rosse vleermuis. De Rosse vleermuis werd hoog overvliegend aangetroffen. De 
Gewone dwergvleermuis werd aangetroffen ter plaatse van de TU gebouwen ter plaatse 
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van de Professor Snijderstraat. Er zijn geen zomer-, kraam of paarverblijfplaatsen 
aangetroffen. 
 
Gezien de locaties waar de vleermuizen zijn aangetroffen is geconcludeerd dat de 
vleermuizen geen negatieve effecten zullen ondervinden als gevolg van de 
voorgenomen werkzaamheden. 
 
De werkzaamheden met betrekking tot de sloop van de St. Sebastiaansbrug en aanleg 
van de nieuwe St. Sebastiaansbrug kunnen worden uitgevoerd zonder dat een 
ontheffing van de Flora- en Faunawet benodigd is. Er zijn dus geen specifieke 
vergunningen, ontheffingen en/of maatregelen benodigd in het kader van flora en fauna. 
 
De zorgplicht zoals opgenomen in de Flora- en Faunawet geldt wel altijd en voor alle 
planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze beschermd zijn 
ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend. 
 

4.2.3 Conclusie 

Naar aanleiding van de ecologisch quickscan en het aanvullend vleermuizenonderzoek 
is gebleken dat er geen ontheffing van de Flora- en faunawet nodig is. Ook hoeven er 
geen mitigerende maatregelen ter bescherming van vleermuizen te worden getroffen. 
Flora- en fauna vormt geen belemmering voor de voorgenomen werkzaamheden. Wel 
dient de zichtplicht uit de Flora- en faunawet in acht te worden genomen.  
 
 

4.3 Bodem 

4.3.1 Wettelijk kader 

Artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening geeft aan dat in het kader van de 
uitvoerbaarheid van een plan onderzoek dient te worden verricht naar de 
bodemgesteldheid in het plangebied. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken of 
de bodemkwaliteit geschikt is voor de beoogde nieuwe functie of dient te worden 
gesaneerd. Uitgangspunt daarbij is dat nieuwe bestemmingen bij voorkeur op schone 
gronden te worden gerealiseerd. 
 
Wet bodembescherming 

In 2006 is de Wet bodembescherming (Wbb) in werking getreden. Met de 
inwerkingtreding er van heeft de wetgever de ingeslagen beleidskoers – die ertoe moet 
leiden dat stagnatie in bodemverontreiniging wordt opgeheven – van een wettelijke 
basis voorzien. De belangrijkste middelen die hiervoor in de wet zijn gebruikt zijn: 
· goedkopere sanering; 
· verhoging van het overheidsbudget; 
· inzet van meer particuliere middelen. 
 
De middelen zijn verankerd in de Wbb en de bijbehorende regelgeving.  
 

4.3.2 Onderzoek 

Om de bodemgesteldheid van het plangebied vast te kunnen stellen zijn er diverse 
bodemonderzoeken uitgevoerd. Er is namelijk een (historisch) vooronderzoek (Van der 
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Helm Milieubeheer, 15 mei 2012) uitgevoerd, een aanvullend onderzoek (Van der Helm 
Milieubeheer, 12 september 2012)en een nader onderzoek (Van der Helm Milieubeheer, 
24 oktober 2012). (Deze onderzoeken zijn opgenomen in bijlage XX.) Ook is er gebruik 
gemaakt van een onderzoek van Oranjewoud uit 2010. 
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4.3.3 Conclusie 

Uit de onderzoeken is gebleken dat er binnen het plangebied diverse verontreinigingen 
aangetroffen. Dit betreft verontreinigingen met koper en lood en verontreinigingen met 
zink. Alle verontreinigingen zijn afgebakend. In het kader van de uitvoerbaarheid van de 
Wabo vergunning voor afwijken van het bestemmingsplan kan gesteld worden dat er 
functiegericht gesaneerd wordt. Dit houdt in dat enkel de delen waar gegraven gaat 
worden, gesaneerd wordt. Hierdoor zullen de kosten lager zijn dan bij gehele sanering. 
Daarnaast wordt in het saneringsplan vastgelegd dat de kosten van de sanering voor 
rekening van de initiatiefnemer zijn.  
 
In het kader van de ruimtelijke onderbouwing hoeft er geen nader onderzoek uitgevoerd 
te worden. Alvorens de (graaf)werkzaamheden plaats gaan vinden dient er een 
saneringsplan opgesteld en goedgekeurd te worden. Het saneringsplan wordt op dit 
moment opgesteld. Voor dat de aanvraag van de 2e fase omgevingsvergunning wordt 
ingediend dient het saneringsplan gereed en goedgekeurd te zijn.  
 
 
 

4.4 Milieuzonering 

Er worden geen bedrijfsbestemmingen op of onder de nieuwe brug mogelijk gemaakt. 
Het aspect milieuzonering is dan ook niet relevant voor dit plan. 
 
 

4.5 Geluid 

4.5.1 Wetteljik kader 

De Wet geluidhinder (Wgh) stelt eisen aan de maximaal toegestane geluidbelasting op 
de gevels van bestaande geluidgevoelige objecten ten gevolge van de wijziging van een 
weg. Op grond van afdeling 4 van hoofdstuk VI van de Wgh moet onderzoek worden 
verricht naar de te wijzigen weg(vakken). Van deze wegen moet de geluidbelasting vóór 
de wijziging van de bestaande wegen en de toekomstige geluidbelasting na wijziging 
van deze wegen worden onderzocht. 
 
Het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (Rmg2012) stelt de regels voor het bepalen 
van de geluidbelastingen. Uitgangspunt voor het bepalen van de toekomstige 
geluidbelasting is volgens het Rmg2012 het zogenoemde maatgevende jaar. In beginsel 
is dit het 10de jaar na realisatie van de wijziging aan de weg. De toekomstige 
geluidbelastingen zijn bepalend voor het treffen van eventuele geluidmaatregelen. Ten 
aanzien van de wijzigingen aan de bestaande wegen dient ook de heersende 
geluidbelasting te worden bepaald. Dit is één jaar vóór de wijziging van de weg. 
 
De Wet geluidhinder is slechts van toepassing voor zover het gaat om geluidgevoelige 
objecten binnen de geluidzone van de wegen. Binnen deze zones wordt de 
geluidbelasting getoetst aan de grenswaarden. De grenswaarden zijn opgenomen in de 
Wgh en Besluit geluidhinder (Bg). 
 



 
 
 
 
 
 
 

ROB Sint Sebastiaansbrug  BA6506-104-115/R002/901305/Rott 

Conceptrapport - 23 - 13 mei 2013 

  

 

 

4.5.2 Onderzoek 

Er is onderzoek gedaan naar het effect van de nieuwe brug op de geluidsbelasting op 
geluidgevoelige objecten (o.a. woningen) binnen de geluidzone van de Michiel de 
Ruyterweg. Het volledige onderzoek is opgenomen in bijlage XX.  
 

4.5.3 Conclusie 

Doel van het onderzoek is te bepalen of sprake is van “reconstructie” zoals omschreven 
in de Wet geluidhinder. Indien sprake is van reconstructie dan wordt onderzocht welke 
geluidbeperkende maatregelen getroffen kunnen worden. Indien de maatregelen niet 
mogelijk zijn of stuiten op bezwaren dan wordt aangegeven voor welke geluidgevoelige 
objecten een hogere waarde dient te worden vastgesteld. 
 
Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de toename van de geluidbelasting als 
gevolg van de nieuwe Sint Sebastiaansbrug, bij 14 appartementen in het 
Zuidpoortgebied leidt tot een  reconstructiesituatie in de zin van de Wet geluidhinder. 
In een reconstructiesituatie dient te worden beoordeeld of en welke bron- en 
overdachtsmaatregelen mogleijk zijn om de toename van de geluidbelasting te 
beperken.  
Voor de nieuwe Sint Sebastiaansbrug is de toepassing van geluidreducerend asfalt niet 
mogelijk, omdat de rijstroken de functie van opstelstroken hebben. Toepassing van 
geluidreducerend asfalt is dan niet mogelijk in verband met de toename van de remweg 
en snellere slijtage van / spoorvorming in het asfalt.  
Daarnaast zijn geluidschermen vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet gewenst. Deze 
zouden een te grote invloed hebben op de massaliteit van de brug en aanbruggen in 
relatie tot de omgeving.  
 
Omdat bron- en overdrachtsmaatregelen niet mogelijk zijn c.q. stuiten op bewaren van 
stedenbouwkundige aard, dient voor 14 appartementen in het zuidpoortgebied een 
hogere waarde vastgesteld te worden. De berekende hogere waarden zijn niet 
ongebruikelijk voor een gebiedsontsluitingsweg in een stedelijke context.  
 
 

4.6 Luchtkwaliteit 

4.6.1 Wettelijk kader 

Het wettelijke stelsel voor luchtkwaliteitseisen is weergegeven in hoofdstuk 5, titel 5.2 
van de Wet milieubeheer, ook wel de ‘Wet luchtkwaliteit’ genoemd (verder: Wlk). 
 
In algemene zin kan worden gesteld dat de Wlk bestaat uit in Europees verband 
vastgestelde normen van maximumconcentraties voor een aantal componenten. Hierbij 
gaat het om componenten als zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx als NO2), fijn 
stof (PM10 en PM2,5), koolmonoxide (CO), lood, benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikkel 
en benzo(a)pyreen.  
 
Voor wat betreft de componenten zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx als NO2), fijn 
stof (PM10 en PM2,5), koolmonoxide (CO), lood en benzeen wordt in de Wlk aangegeven 
op welke termijn aan de normen voldaan dient worden en welke bestuursorganen 
verantwoordelijkheden hebben bij het realiseren van de normen.  
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4.6.2 Onderzoek 

In het onderzoek naar luchtkwaliteit is gekeken naar de stikstofoxiden en fijn stof. Er is 
gekeken of de verandering van de brug een verandering in de verkeersintensiteiten met 
zich mee brengt. Het volledige onderzoek is opgenomen in bijlage XX. 
 

4.6.3 Conclusie 

De vervanging van de St. Sebastiaansbrug heeft geen noemenswaardige 
verkeersaantrekkende werking. De verbeterde doorstroming van het verkeer en de 
realisatie van de tramlijn hebben een concentratieverlagend effect. Hierdoor kan gesteld 
worden dat het plan zeker niet in betekenende mate bij zal dragen aan een 
verslechtering van de luchtkwaliteit en op grond van art 5.16, lid 1 sub c voldoet aan de 
luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer (Wm). 
Daarnaast blijkt uit de NSL-Monitoringstool dat rond de St. Sebastiaansbrug geen 
grenswaarden uit de Wm worden overschreden. Uit de NSL-Monitoringstool blijkt dat dit 
ook in de toekomst niet zal gebeuren en dat de concentraties, onder invloed van 
dalende achtergrondconcentraties en emissiefactoren, in de toekomst zullen dalen. 
 

4.7 Externe veiligheid 

4.7.1 Wettelijk kader 

Externe veiligheid heeft betrekking op de risico’s van activiteiten met gevaarlijke stoffen 

voor derden. Het gaat daarbij zowel om het vervoer van gevaarlijke stoffen (weg, water, 
spoor en buisleidingen) als om inrichtingen met opslag, productie en/of gebruik van 
gevaarlijke stoffen. In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit 
externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de Circulaire Risiconormering vervoer 
gevaarlijke stoffen (Circulaire RNVGS) zijn risicomaten met bijbehorende risiconormen 
opgenomen voor respectievelijk inrichtingen en voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. 
 
Plaatsgebonden risico en groepsrisico 

Het externe veiligheidsbeleid kent twee risicomaten, het plaatsgebonden risico (PR) en 
het groepsrisico (GR).  
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Het plaatsgebonden risico is de overlijdenskans per jaar als gevolg van het vrijkomen 
van gevaarlijke stoffen bij een ongeval. Dit kan op een kaart worden weergegeven met 
behulp van contouren. Het groepsrisico betreft de kans per jaar dat in één keer een 
groep mensen komt te overlijden bij een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het 
groepsrisico wordt met behulp van een diagram weergegeven. Bovendien geldt voor het 
groepsrisico een verantwoordingsplicht, waarbij het bevoegd gezag verplicht wordt 
gesteld om advies in te winnen bij hulpverleningsdiensten omtrent aspecten als 
hulpverlening en zelfredzaamheid. 
 

4.7.2 Onderzoek 

Ten aanzien van de brug is met name gekeken naar het vervoer van gevaarlijke stoffen. 
Uit figuur XX blijkt dat de Sint Sebastiaansbrug geen onderdeel uitmaakt van de 
aangewezen wegen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit betekent dat alleen 
vervoer van gevaarlijke stoffen over de Sint Sebastiaansbrug kan plaatsvinden als 
hiervoor een ontheffing is verleend. 
 

 
Figuur 4.1: Route gevaarlijke stoffen 

 
De brug heeft geen contouren voor PR en geen invloedsgebied van het GR. 
 
De nieuwe brug zal waarschijnlijk niet aangewezen worden als route voor vervoer van 
gevaarlijke stoffen met een PR en GR contour.  
 
Naast vervoer van gevaarlijke stoffen wordt bij externe veiligheid ook gekeken naar 
buisleidingen en inrichtingen. Er zijn in en in de nabijheid van het plangebied geen 
planologisch relevante leidingen aanwezig. Ook zijn er geen inrichtingen die invloed 
kunnen hebben op de brug of de nabije omgeving aanwezig.  
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De nieuwe brug zal dus niet leiden tot een verandering van de externe veiligheids 
risico’s voor de omgeving.  
 

4.7.3 Conclusie 

Er is geen route voor gevaarlijke stoffen over de St. Sebastiaansbrug vastgesteld. Ook 
zijn er geen planologisch relevante leidingen of inrichtingen aanwezig welke knelpunten 
in het kader van externe veiligheid kunnen opleveren.  
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5 INFRASTRUCTUUR 

5.1 Bovengronds (verkeer en vervoer) 

5.1.1 Bestaande situatie 

In de bestaande situatie biedt de St. Sebastiaansbrug verkeersruimte aan 
gemotoriseerd verkeer, aan fietsers en aan voetgangers. Onder het gemotoriseerde 
verkeer bevindt zich ook een groot aantal buslijnen. Voor de toekomst wordt behoud van 
deze lijnen op een route via de brug verwacht. 
 
Het bus- en autoverkeer naar het zuiden maakt gebruik van dezelfde rijstroken. In de 
noordrichting beschikt de brug over een strook die gereserveerd is voor het busverkeer. 
Fietsers beschikken op de brug aan beide zijden over een fietsstrook. Zij hebben dus 
geen eigen, fysiek gescheiden, rijbaan. Voor voetgangers is aan beide zijden een trottoir 
beschikbaar.  
De totale breedte van het profiel is 24,40 m. Overigens is op de brug sinds medio 2008 
een tijdelijke indeling van kracht. Er zijn namelijk zodanige problemen met de 
constructie van de brug dat veiligheidshalve vrachtverkeer geen gebruik van de brug 
kan maken. 
 

5.1.2 Beleid en onderzoek 

In het Lokale Verkeers- en Vervoersplan (LVVP) geeft de gemeente haar visie weer op 
het verkeers- en vervoersbeleid voor de middellange termijn. Het LVVP uit 2011 is een 
update van het plan uit 2005. Deze update was noodzakelijk omdat sinds de vaststelling 
van het plan uit 2005 verschillende ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. De 
belangrijkste was dat minder geld beschikbaar is voor infrastructurele maatregelen.  
 
Het LVVP uit 2005 is uitgegaan dat de Sebastiaansbrug met beperkte aanpassingen 
geschikt zou zijn voor tramlijn 19, terwijl nu bekend is dat dit niet het geval is. De update 
van het LVVP bevat geen wijzigingen in het mobiliteitsbeleid die relevant zijn voor de 
vernieuwing van de Sint Sebastiaansbrug  
 

5.1.3 Gewenste situatie 

 
Figuur 5.1: Verkeerskundige opzet nieuwe Sint Sebastiaansbrug 
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Op de bovenstaande figuur is het ontwerp van de brug te zien. Hieruit is af te lezen dat 
er twee rijstroken voor autoverkeer komen. De rijstrook richting binnenstad, zal ter 
plaatse van de noordelijke aanbrug uit twee opstelstroken bestaan. De rij- en 
opsteltroken zijn 6,5 meter breed. Naast de rijbaan voor autoverkeer is een middenberm 
opgenomen, die de rijbaan van de HOV-scheidt.. De HOV baan van 13 meter hebben. 
Aan weerzijden van de brug worden fiets- en voetpaden opgenomen, vanrespectievelijk 
2 meter en 1,5 meter breed.  
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5.2 Ondergronds (kabels en leidingen) 

Er liggen in het plangebied geen planologisch relevante kabels en leidingen. 
 
De kabels en leidingen in het plangebied zijn geïnventariseerd. Bij de uitwerking van het 
ontwerp van de brug zal de inpassing en/of noodzakelijke verlegging van kabels en 
leidingen worden afgestemd met de diverse beheerders. 
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6 CULTUURHISTORIE  

6.1 Archeologie 

6.1.1 Beleid, wet- en regelgeving 

De bescherming van het archeologische erfgoed in de bodem, en de inbedding ervan in 
de ruimtelijke ontwikkeling, is het onderwerp van het Europese Verdrag van Valletta 
(Malta). In 1992 ondertekenden twintig Europese staten, waaronder Nederland, dit 
Verdrag.  
De belangrijkste uitgangspunten van het verdrag zijn: 
· archeologische waarden dienen zoveel mogelijk (in situ) in de bodem bewaard te 

blijven en beheermaatregelen dienen genomen te worden om dit te bewerkstelligen; 
· vroeg in de ruimtelijke ordening dient al rekening gehouden te worden met 

archeologie; 
· bodemverstoorders betalen het archeologisch (voor)onderzoek en mogelijke 

opgravingen wanneer behoud in situ niet mogelijk is. 
 

Wet archeologische monumentenzorg 

In 2007 is de Wet archeologische monumentenzorg (gewijzigde wet Monumentenzorg 
1988) in werking getreden. De uitgangspunten van het Verdrag van Malta zijn in deze 
wet overgenomen.  
In de Wet archeologische monumentenzorg is vastgelegd dat gemeenten in het kader 
van ruimtelijke ordening ook rekening dienen te houden met het archeologisch erfgoed. 
In dat kader dient bij de voorbereiding van een bestemmingsplan inventariserend 
archeologisch onderzoek te worden gedaan, zodat in het plan - indien nodig - een 
passende regeling kan worden getroffen om aanwezige archeologische waarden te 
beschermen. In het kader van de modernisering van de Monumentenwet is in het 
Besluit ruimtelijke ordening opgenomen dat in een bestemmingsplan niet alleen een 
beschrijving moet staan op welke wijze rekening gehouden wordt met aanwezige of te 
verwachten monumenten in de grond (archeologie), maar ook met de aanwezige 
cultuurhistorische waarden (hieronder dient ook een omgevingsvergunning voor 
afwijken van het bestemmingsplan te worden verstaan). 
 
Archeologiebeleid Delft 

Op basis van de huidige wetgeving zijn de gemeentes in Nederland verantwoordelijk 
voor het behoud van het archeologisch bodemarchief. Omdat ruimtelijke ingrepen 
gevolgen kunnen hebben voor dit bodemarchief, moeten gemeenten bij de 
besluitvorming archeologie als volwaardige factor meenemen in de belangenafweging. 
Om dit op een verantwoorde en transparante wijze te kunnen doen is gemeentelijk 
archeologiebeleid wenselijk. Dergelijk beleid is in Delft nog niet vastgesteld. De 
gemeente beschikt echter al sinds 1991 over een eigen gemeentelijk archeologische 
dienst. Hier is uitgebreide lokale kennis aanwezig, waardoor een correcte omgang met 
de archeologische waarden binnen de gemeente wordt gewaarborgd.  
 
Archeologie Delft hanteert sinds 2012 een archeologische beleidskaart voor de gehele 
gemeente. Deze kaart is gebaseerd op gedetailleerde kennis van de lokale 
landschapsontwikkeling, cultuurhistorie en het bodemarchief. Op de beleidskaart 
worden de verschillende archeologische verwachtingsgebieden binnen de gemeente 
gekoppeld aan vrijstellingsgrenzen. Bodemverstorende werkzaamheden die deze 
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grenzen niet overschrijden worden op voorhand vrijgesteld van de verplichting tot het 
doen van archeologisch onderzoek.  
 
Door middel van het hanteren van een gedifferentieerd vrijstellingenbeleid wordt binnen 
de gehele gemeente gezocht naar een goede balans tussen de verwachte 
aanwezigheid van archeologische resten en de voorwaarden die worden verbonden aan 
bodemverstorende activiteiten.  

6.1.2 Archeologisch onderzoek 

De verwachtingswaarde van de gemeente Delft is ter plaatse van het plangebied een 
middelhoge archeologische verwachtingswaarde. Het betreft hier de verwachting van 
archeologische resten met daaraan gekoppeld een vrijstellingsgrens van 100 m2 en een 
maximale ontgravingsdiepte van 0,4 meter. Als gevolg van de te voorziene 
bodemingrepen (graaf- en bouwwerkzaamheden) kunnen mogelijk archeologisch 
relevante horizonten worden verstoord. Op basis van het vigerende landelijke, 
provinciale en gemeentelijke beleid zal daarom een verantwoorde afweging moeten 
worden gemaakt van de in het geding zijnde belangen. Door de gemeente Delft is dan 
ook besloten dat in het kader van de vergunningsprocedure eerst een archeologisch 
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek moet worden uitgevoerd als eerste 
stap in de archeologische monumentenzorg-cyclus (AMZ-cyclus). 
 
Door SOB Research is in mei 2012 archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek 
bestond uit een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek. 
In de onderstaande paragraaf wordt een samenvatting gegeven van het onderzoek. Het 
volledige onderzoek is opgenomen in BIJLAGE XX. 
 
 
 
 
Uit het onderzoek is gebleken dat:  
 
In het plangebied is sprake van een subrecent ophoogpakket met een dikte van 
minimaal 1,7 meter. In twee boringen werden hieronder Afzettingen van Duinkerke I 
vastgesteld. Een intacte bodemopbouw ontbreekt hier echter. In de overige boringen 
reikt de aanwezige verstoring dieper dan tot 2,0 meter beneden maaiveld.  
De kans op het aantreffen van archeologische resten binnen het plangebied is dan ook 
laag. Daarnaast zal de bodem op relatief geringe oppervlaktes tot een diepte van meer 
dan 2 meter beneden maaiveld worden verstoord. 
 
Nader archeologisch onderzoek binnen het plangebied wordt daarom niet noodzakelijk 
geacht.  
 
Aanlegvergunning 

Op grond van het bestemmingsplan St. Sebastiaansbrug 2009 is een aanlegvergunning 
verplicht (zie artikel 4.4), ter bescherming van de eventuele archeologische waarden. De 
aanvraag van deze vergunning zal vergezeld gaan van het bovengenoemde onderzoek. 
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6.2 Cultuurhistorisch waardevolle bebouwing 

6.2.1 Beleid 

Het algemene kader wordt gevormd door de begin 2007 vastgestelde nota 'Gezicht op 
gebouwd erfgoed Delft - monumentennota 2007-2017' en de Monumentenverordening 
2009.  
Het voor deze onderbouwing relevante onderdeel is gebiedsgerichte monumentenzorg: 
bij planvorming rekening houden met cultuurhistorische waarden; 
Gebiedsgerichte monumentenzorg: met de standaard paragraaf Cultuurhistorie en de 
standaard bestemmingsplanmethodiek in het algemeen geeft Delft in feite al jarenlang 
uitvoering aan wat het MoMo beoogd. In concreto: 
· het beschrijven van de historische gebiedsontwikkeling; 
· het naast de beschermde monumenten tevens benoemen van de overige 

cultuurhistorische 
· waardevolle gebouwen c.q. objecten; 
· het idem benoemen van de cultuurhistorische waardevolle gebieden en -structuren, 

waaronder groengebieden en water; 
· de methodiek van het conserverend bestemmen geeft een basale bescherming van 

gebieden en structuren; 
· voor reeds bekende c.q. voorziene ontwikkelingen toelichting van specifieke 

afwegingen en gemaakte keuzes; 
· cultuurhistorisch waardevolle gebouwen (en indien van toepassing gebieden/ 

structuren)beschermen. 
 

6.2.2 Beschermd stadsgezicht 

Beschermd stadsgezicht binnenstad 

De binnenstad van Delft is in 1978 aangewezen als beschermd stads- en dorpsgezicht.  
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Figuur 6.1: Begrenzing beschermd stads- en dorpsgezicht Binnenstad (bron: Ontwerp 

bestemmingsplan Binnenstad 2012) 

 
De brug ligt niet binnen de grenzen van het beschermd stadsgezicht binnenstad.  
 
Beschermd stadsgezicht TU-Noord 

 
Figuur 6.2: Waarderingskaar TU-wijk Delft (bron: Bestemmingsplan TU-Noord) 

 
De sint Sebastiaansbrugligt binnen het gebied waarvoor enkele jaren geleden een 
procedure voor aanwijzing van het beschermd stadsgezicht TU-Noord in gang is gezet. 
De minister van Onderwijs, cultuur en wetenschappen heeft toentertijd een ontwerp 
aanwijzingsbesluit ter inzage gelegd, waarin de waardevolle stedenbouwkundige 
structuren en beeldbepalende objecten in het gebied zijn beschreven. De aanwijzing 
van het beschermd stadsgezicht is echter nog niet definitief.  
Volgens het ontwerp aanwijzingsbesluit voor het beschermd stadsgezicht zijn het 
ensemble van gebouwen, die werden gesticht ten behoeve van de Technische 
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Hogeschool, de Botanische Tuin te midden van een aantal van deze gebouwen en het 
De Vries van Heystplantsoen binnen de beide convergerende assen van de Julianalaan 
en de Mijnbouwstraat,  als meest waardevolle hoofdkenmerken van het gebied te 
beschouwen. 
 
 
De nieuwe Sint Sebastiaansbrug wordt ter plaatse van de huidige brug brug gebouwd. 
De wijzigingen ten opzichte van de huidge brug en het bestemmingsplan sint 
Sebastiaansbrug uit 2009, leiden niet tot wezenlijke verandering van de 
stedenbouwkundige structuur in het gebied. De aanbruggen zullen bekleed worden met 
bakstenen en verticale openingen. Daarmee voegt de brug zich naar de kenmerken van 
de architectuur in de omgeving.  
 
De nieuwe brug zal iets hoger worden dan de bestaande brug, maar dit is een beperkte 
verhoging ten opzichte van het ontwerp uit 2009. De verhoging leidt niet tot significante 
vermindering van het zicht op beeldbepalende objecten of waardevolle zichtlijnen in het 
gebied.  
 
Ter plaatse van het Ketelhuis komt de brug enigszins dichter op het Ketelhuis te liggen 
(ongeveer 1,5 meter dichterbij). Deze verschuiving was reeds in het bestemmingsplan 
van 2009 mogelijk en heeft geen effect op de monumentale waarden van het Ketelhuis.  
 

6.2.3 Monumenten 

De brug is niet aangewezen als een rijksmonument of een gemeentelijk monument.  
In de directe omgeving van de brug bevinden zich diverse beschermde rijks- en 
gemeentelijke monumenten, waaronder het laboratoriumgebouw en het ketelhuis.  
 
Zoals in paragraaf 6.2.1 is aangegeven zal de nieuwe brug dichter op het Ketelhuis 
komen te liggen. Dit heeft geen effect op de monumentale waarden van het Ketelhuis.  
 
De brug zal niet dichter bij het laboratoriumgebouw en de woonhuizen aan de 
Nieuwelaan worden gebouwd. Er zal dan ook geen effect op deze monumenten 
optreden. Het fietspad (Gashouderpad) komt wel dichter bij het laboratoriumgebouw te 
liggen, maar dat wordt ter plaatse van de bestaande verharding ingepast. Het 
verplaatsen van het fietspad heeft dan ook geen effect op de monumentale waarden 
van het laboratoriumgebouw.  
 
De trap ter hoogte van Kanaalweg is ondergeschikt aan de maat en schaal van de brug 
en de bebouwing in de omgeving. Deze trap heeft dan ook geen effect op de 
monumentale waarden van de bebouwing aan de Kanaalweg.  
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7 MAATSCHAPPELIJKE EN FINANCIËLE UITVOERBAARHEID 

7.1 Inspraak en overleg 

7.1.1 Inloopavond 17 april 2013 

Op 17 april 2013 hebben de provincie Zuid-Holland, stadsgewest Haaglanden en de 
gemeente Delft een inloopavond over de nieuwe Sint Sebastiaansbrug georganiseerd in 
DOK centrum. Tijdens de inloopavond konden belangstellenden het nieuwe 
voorontwerp van de Sint Sebastiaansbrug bekijken en vragen stellen aan medewerkers 
van de provincie, stadsgewest en gemeente over het ontwerp van de nieuwe brug, de 
planning van de werkzaamheden, de procedure voor de vergunningen, de aanleg van 
tramlijn 19, de omleidingsroutes en de bereikbaarheid van het centrum en TU-noord 
tijdens de werkzaamheden. 
 

7.1.2 Overleg art 3.1.1. Bro 

In paragraaf 4.1  is reeds aangegeven dat er overleg met het Hoogheemraadschap is 
gevoerd. In deze overleggen zijn randvoorwaarden en eisen gesteld ten aanzien van het 
waterpeil, de functionaliteit van de kades en de afvoer van hemelwater. Deze punten 
zijn verwerkt in het ontwerp.  
 

7.2 Financiële uitvoerbaarheid 

In artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is vastgelegd dat inzicht 
gegeven moet worden over de uitvoerbaarheid van het plan. De ontwikkelingen die 
concreet mogelijk gemaakt worden via ene omgevingsvergunning voor afwijken van het 
bestemming moeten (economisch) uitvoerbaar zijn en gerealiseerd kunnen worden.  
 
De kosten die gemoeid zijn met de realisatie van de nieuwe Sint Sebastiaansbrug 
komen ten laste van de provincie Zuid-Holland. De stadsgewest Haaglanden (tramlijn 
19) en de gemeente Delft. De gemeente Delft heeft in de ‘Overeenkomst 

Sebastiaansbrug’ (2012) afspraken gemaakt met de provincie Zuid-Holland over de 
bijdrage van de gemeente Delft aan de kosten voor de nieuwe brug. 
 

7.2.1 Grondexploitatiewet (Grex) 

In het kader van de Grondexploitatiewet (GREX) is het mogelijk dat in kader van een 
omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan een exploitatieplan moet 
worden vastgesteld door de gemeenteraad. De centrale doelstelling van de 
Grondexploitatiewet, zoals opgenomen als afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening, 
is om in de situatie van particuliere grondexploitatie te komen tot een verbetering van 
het gemeentelijk kostenverhaal en de versterking van de gemeentelijke regie bij 
locatieontwikkeling. 
 
Het uitgangspunt van de Grondexploitatiewet is dan ook dat gemeenten een verplichting 
hebben tot kostenverhaal. Dit betekent, dat een gemeente de gemaakte kosten op de 
particuliere grondeigenaar moet verhalen in het geval deze eigenaar tot een 
ontwikkeling van de gronden overgaat. De gemeente mag hier bovendien niet meer van 
afzien.  
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Op grond van artikel 6.12, tweede lid Wro kan van de verplichting tot het vaststellen van 
een exploitatieplan worden afgezien, indien (globaal) sprake is van de volgende 
factoren: 
· het verhaal van de kosten van de grondexploitatie is anderszins verzekerd; 
· het bepalen van een fasering en/of het vastleggen van locatie-eisen is niet 

noodzakelijk. 
 
Overeenkomst Sebastiaansbrug 

Op 5 juli 2012 heeft de gemeente Delft een overeenkomst gesloten met de provincie 
Zuid-Holland, waarin afspraken zijn gemaakt over de bijdrage van de gemeente Delft 
aan de kosten van de nieuwe Sint Sebastiaansbrug. In de ‘Overeenkomst 
Sebastiaansbrug’ zijn onder andere afspraken gemaakt over de prijs die gemeente Delft 
betaald voor de aanbruggen (deze komen na realisatie in beheer bij de gemeente Delft) 
en de investering van de gemeente Delft in de vormgeving en architectonische kwaliteit 
van de nieuwe brug.  
 
Geen noodzaak vaststellen exploitatieplan 

Voor de voorliggende omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan 
hoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld omdat: 
· de financiële bijdrage van de gemeente Delft aan de nieuwe Sint Sebastiaansbrug is 

vastgelegd in de overeenkomst met de provincie Zuid-holland; 
· de kosten die de gemeente Delft maakt voor de procedure van de 

omgevingsvergunning zullen (deels) op de initiatiefnemer worden verhaald via de 
leges. 

 
Daarmee is het kostenverhaal voldoende verzekerd en hoeven geen aanvullende 
afspraken gemaakt hoeven te worden over de werken en werkzaamheden zoals 
bedoeld in artikel 6.13 (Wro) tweede lid, onder b en c. 
 

7.2.2 Planschade 

Met de voorliggende omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan 
wordt een afwijking van de bouw- en gebruiksregels van de vigerende 
bestemmingsplannen toegestaan, om het gewijzigde ontwerp van de nieuwe Sint 
Sebastiaansburg mogelijk te maken. Het toestaan van het afwijken van de vigerende 
bouw- en gebruiksregels zou tot gevolg kunnen hebben dat iemand in de vorm van een 
inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade 
lijdt. In een dergelijk geval zou deze persoon de gemeente kunnen verzoeken om een 
tegemoetkoming in deze schade (afdeling 6.1 Wet ruimtelijke ordening).  
 
Uit de diverse (milieu)onderzoeken is gebleken dat de afwijkingen ten opzichte van de 
vigerende bestemmingsplannen geen beperkingen opleveren voor (de planologisch 
toegestane) bouw- en gebruiksmogelijkheden in de omgeving van het plangebied. De 
gemeente Delft acht het risico op planschade dan ook zeer beperkt.  
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