Iedereen aan de slag voor water
Wat zijn de komende jaren de voornaamste opgaven in
Delft?
op 26-06-2019 om 20:00 uur uur in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4,
Delft

“Iedereen aan de slag voor water”
Dit is de titel van het nieuwe bestuursakkoord van het
Hoogheemraadschap van Delfland. Waterveiligheid,
waterbeheer en waterzuivering staan hierin centraal.
Verbindend samenwerken moet leiden tot succes. Hoe doen
we dat in Delft? Wat zijn de voornaamste opgaven wie zijn
aan zet?

Manita Koop (hoogheemraad CDA) en Leon Hombergen (fractievoorzitter PvdA vereningde
vergadering) geven ieder een toelichting op het in Mei gesloten bestuursakkoord.
Dit akkoord is alleen al bijzonder doordat het getekend is door alle elf fracties van de
verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap. Daarnaast worden de belangrijkste
opgaven geschetst voor kust, stad, glas en gras. In de stad gaat het met name om
klimaatadaptief bouwen en de afkoppeling van het riool.
De delftse gemeenteraad wil de delftse klimaatadaptatiestrategie meer concreet maken.
Hierover gaan we in gesprek met raadsleden waaronder Rinske Wessels (Groen Links) en
Boris Overbeeke (D66).
Wat is de rol van delftse bewoners en ondernemers bij de aanpak van Delftse
wateropgaven?
Vanuit de belangenvereninging binnenstad Noord, licht Hans van Bodegom toe wat in dit
deel van de stad de belangrijkste opgaven zijn.
Alice Koenen vertelt vervolgens over haar ervaring met burgerinitiatieven zoals het
vergroenen van schoolpleinen.

Aanwezig ca. 30 personen.

Bijeenkomst werd voorgezeten door Nellie de Ridder van TopDelft.

Top Delft is opzoek naar contacten met bewonersgroepen (n.a.v. TU-Wijk verzoek)
Het format is “interactief” dwz Nellie van de Ridder vraag 2 sprekers aan haar tafel
introduceert die en vraag hen een korte schets (PPT presentatie) te geven van hun
werk(terrein).
Vervolgens stelt zij hun vragen en aan het eind (na 20 minuten) mag de zaal ook nog 1 of
twee vragen stellen.
Ze start met de twee van het Hoogheemraadschap : Manita Koop en Leon Hombergen.
Manita Kop geeft de presentatie over het werk van het HHD.
Dan schuift de lokale politie aan: Rinske Wessels (Groen Links, eigen bedrijfje) en Boris
Overbeeke (D66, TUD delft student).
Als laatste zijn twee bewoners van Delft (lokale problemen / burgerinitiatieven) aan de
beurt: Hans van Bodegom en Alice Koenen
Het thema is water en vergroening.
HHS heeft een akkoord gesloten “Iedereen aan de slag met water 2019”.
Bestuursakkoord HHS Delfland geldt voor periode 2019 – 2023.
Alle partijen doen mee, geen afspraken vooraf. Men kijkt waar men elkaar kan vinden.
Onderwerpen die van belang zijn :
• Klimaatverandering
• Verstedelijking / verstening
• Droogte en bodemdaling
• Waterkwaliteit
• Klimaatadaptatie (steen er uit , plant er in. Hier is subsidie voor beschikbaar !!)
Belangrijkste is om Delfland klimaat bestendig te maken voor de toekomst.
Belangrijk wordt de Watertoets en bestemmingsplan ( formeel de omgevingsvisie)
Gemeente heeft het voortouw, doch luistert slecht.
Bedrijft politiek!! (maakt soms andere keuzes).
HHS gaat over het buitengebied --> en dus ook om de omgevingsvisie (qua beheer)
HHS staat open om de bewoners over een omgevingsvisie te praten en mee te(laten)
denken.
Manita Koops is benaderbaar hier voor.
HHS neemt vooralsnog geen standpunt in over scholenschuif richting het park, maar is wel
bezorgd over het groen.
Bijdrage van de 2 raadsleden aan de discussie.
Beiden zijn enthousiast en ambitieus, doch blijven wat vaag. Breed kijken, belangen
afwegen etc.
Meer mensen naar Delft → meer woningen nodig. Werken & scholen, dit alles in
samenhang met ……..(groen blauw?)
Verbeteren van de sponswerking van de bodem → aangepaste polders.

Kan niet op alle plaatsten (bijv. niet in Westerkwartier).
Gedempte grachten in Delft weer open maken!
Bijdrage van uit de wijk.
Wat cynisch verhaal (de ervaring) van Hans van Bodegom (sinds 1988 hier mee bezig)
Vertelt het relaas (gevecht) van de wijk : Binnenstad Noord tegen het wateroverlast.
Juridisch gecompliceerd: HHS → water, Gemeente → wegen, rest is voor de bewoners!
Voorbeeld: overstroming in huis: gemeente verantwoordelijk voor het riool (14% van het
probleem), dus vergoeding schade slechts 14%.
Bodemdaling in de wijk, ca 40 cm afgelopen 100 jaar. Gaat nog steeds door!.
Drainage (verantwoordelijkheid gemeente) klein deel aangepast. Allen bij noodzakelijke
rioleringswerkzaamheden (wegen). Staat op gespannen voet, gemeente niet juridisch
verantwoordelijk, overlast hoort bij bewoners.
Omgevingswet ??
Overleg met Gemeente en met HHS. Dit kan en moet veel beter.
Inhoudelijk nog weinig relevant voor de bewoners.
Statement:
Gemeente gaat niet uit van de bewoners, maar van uit de gemeente politiek en hanteert
daarbij het juridische kader (alleen dat deel/die onderwerpen ) waar zij verantwoordelijk
voor is!
Stresstests voor de wijken: men gaat uit van vaste aannames in rekenmodellen (die niet
realistisch zijn!!). Uitkomsten zijn daarom niet (echt) relevant voor de werkelijke problemen
in de wijk. Aanpassen van de randvoorwaarden (parameters)? Daarover valt (vooralsnog)
niet over te praten met de gemeente.
De buurt is al vanaf 1988 met het probleem bezig.
In 2000 pas in overleg met de gemeente dat via de rechtbank is afgedwongen.
Relatie grondwater onttrekking DSM.--> Juridisch : bewoner is verantwoordelijk voor eigen
terrein.
Info naar de gemeenteraad, gemaakt door de gemeente medewerkers, wordt gekuist
(gecensureerd). Onderdelen verdwijnen uit de rapportage (komen daar niet meer in voor)
omdat het een (juridisch gezien) probleem voor de bewoner is en dus niet voor de
gemeente. De raad heeft dus niet alle informatie over de werkelijke problemen in de wijk.
De wijk geeft nu ook ondersteuning aan andere bewonersgroepen: Indische buurt, TU Noord
etc. Het delen van informatie onderling is belangrijk. Men moet elkaar helpen (tegen de
Gemeente)..

Alice Koenen.
Laat zien hoe de speelplaats van de vrije school (Westerkwartier) is veranderd en “groen “is
gemaakt. Geeft uitleg over de aanpak en de filosofie er achter.
Zou op meer plaatsten moeten worden toegepast.

In de discussie komt het belang van de Omgevingsvisie terug.
Ge Kleijweg houd een betoog over het belang van de OV.
Legt uit hoe en wat er met Buitenhout is gebeurd.
Daar heeft het gewerkt. Bijv. zwemwater maken in de Delftse Hout.
Er is veel expertise voor nodig.
Maak gebruik van de ervaringen van de mensen van Buitenhof is de boodschap.

Nog wat pamfletten Behoud het Park uitgedeeld aan een aantal aanwezigen.
O.a. gesproken met Peter Jonquiere (Architect en stedebouwkundige).
Is tegen bouwen in het park.

Wil

