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Bijlage Geachte leden van de gemeenteraad, 

Hierbij ontvangt u ter kennisname een afschrift van de brief van het college 
aan het Hoogheemraadschap van Delfland. 

In 2005 is door de gemeente Delft en het Hoogheemraadschap van 
Delfland het Uitvoeringsprogramma Delftse polders en het tweede 
convenant Uitvoering Waterplan DeKt vastgesteld. In 2009 is de herijking 
van het maatregelenpakket vastgesteld. 

Bezuinigingen bij Delfland en de gemeente Delft hebben geleid tot 
herprioritering van de projecten bij de uitvoering van het Waterplan. 

Tot eind 201 1 zijn de projecten als een gezamenlijk programma voorbereid 
en uitgevoerd. Zowel bij de gemeente Delft als Delfland lopen er nog een 
aantal projecten na deze datum door. 

De brieft heeft tot doel de afspraken over het vervolg vast te leggen. 

Hoogachtend 
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft. 

,burgemeester. 

mr. drs. G.A.A. Verkerk 

drs. .T.W. Andriessen l.s. 
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l 

Onderwerp 
Actualisatie gezamenlijke projecten in het kader van het Waterplan. 

Geacht college, 

Telefoon 14015 
Internet www.delR.nl 

In het voorjaar van 2005 is door de gemeente Delft en het 
Hoogheemraadschap van Delfland het "Uitvoeringsprogramma Delftse 
polders 2004-201 0 en het "Tweede convenant uitvoering Waterplan Delft" 
vastgesteld. Op hoofdlijnen staan hierin de volgende afspraken over de 
kostenverdeling: 

- De kostenverdeling voor Ie fase afvoermaatregelen, l e fase 
bergingsmaatregelen en natuurvriendelijke oevers is in principe 
50%/50%. - De kosten voor de uitvoering van 2' fase berging liggen voor 100% 
bij Delfland, waarbij de gemeente Delft de gronden inbrengt voor 
zover deze bij hen in eigendom zijn. 

In 2009 is de herijking van het maatregelpakket vastgesteld (W-besluit 18 
december 2009). In maart 2009 zijn de afspraken over de gezamenlijke 
organisatie en projectbeheersing in een Plan van aanpak nader 
gedetailleerd en bevestigd, Een belangrijk onderdeel is de afspraak over 
over- en onderschrijdingen van budgetten. 

Tot eind 201 1 zijn de projecten als een gezamenlijk programma voorbereid 
en uitgevoerd. Zowel bij de gemeente Delft als Delfland lopen er nog een 
aantal projecten na deze datum door. Deze briefwisseling heeft tot doel de 
afspraken over het vervolg vast te leggen. 

Proiecten met Gemeente Delft (proiectcodes van Delft) 
De gemeente Delft is trekker van de volgende projecten: 
A. Afgerond t/m 201 l 

1. 7077338 Forensenweg-Plevierhof, watergang verbreden 
2. 7130770 Station Zuid, duiker voorhof 
3. 71 30780 Vergroten duiker Beukenlaan 

Deze duiker (DO-k2d)is na een studie komen te vervallen. Besparing 
tov begroting 201 l bedraagt ca. 170.000 euro. 

4. 7077324 Van Miereveltlaan 
De natuurvriendelijke oever is op kosten van Delft gerealiseerd. 
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5. 71 30700 Duiker Chr. Huygenslaan 
Duiker Christiaan Huijgensweg is in 201 l gerealiseerd door 
Haaglanden in combinatie met de voorbereidingen van tramlijn 19. 
Het aandeel van Deifland wordt op basis van de huidige geraamde 
kosten op korte termijn aan de gemeente betaald. De verdere 
financiële afwikkeling, de betaling aan Haaglanden, wordt door de 
gemeente Delft verzorgd. De verantwoordelijkheid voor over- of 
onderschrijdingen van het budget komt hiermee bij de gemeente te 
liggen. 

6. 7130710 Duiker Jaffalaan 
Duiker Jaffalaan is in 201 1 gerealiseerd door Haaglanden in 
combinatie met de voorbereidingen van tramlijn 19. Het aandeel van 
Delfland wordt op basis van de huidige geraamde kosten op korte 
termijn aan de gemeente betaald. De verdere financiële afwikkeling, 
de betaling aan Haaglanden, wordt door de gemeente Delft 
verzorgd. De verantwoordelijkheid voor over- of onderschrijdingen 
van het budget komt hiermee bij de gemeente te liggen. 

7, 71 30790 Programmamanagement Waterplan 
Het gezamenlijk programmamanagement wordt in 201 1 afgerond. 
Na deze datum zullen beide partijen hun kosten met betrekking tot 
programmamanagement zelf dragen. 

B. Afgerond in 201 2 
l. 7130810 Potders West, vergroten duikers 

Dit is momenteel het enige project uit het gezamenlijke programma 
dat door Delft uitgevoerd wordt. Van de oorspronkelijke drie duikers 
worden na een herziene studie twee gerealiseerd, hetgeen een 
besparing opgeleverd heeft van ca. 1 10.000 euro ten opzichte van 
de begroting 201 1. In januari worden de bestekken afgerond. 
Oplevering wordt eind 2012 verwacht. 

In bijlage 1 staat welke bedragen voor 201 l t/m 201 4 in de begroting van de 
gemeente Deift zijn opgenomen. Hierbij is tevens aangegeven wat de 
bijdrage is van het Hoogheemraadschap van Delfland. Dit is een raming 
exclusief BTW en bouwrente. De bijdragen van het Hoogheemraadschap 
van Delfland aan de Delftse projecten zijn als investeringsplan vastgelegd in 
het W-besluit 908865 van 25 november 2010. 



Dm kenmerk 
1221 156 

Proiecten met DeMand als trekker (proiectcodes van Delfland) 
Bij Delfland worden na 2010 twee projecten voorbereid: 

- Gemaal Kerstanjewetering (701 499) 
- Stuw Voordijkshoornsepolder (701 500) 

In de herijking van het maatregelenpakket uit 2008 is voor gemaal 
Kerstanjewetering een kostenindicatie op basis van kentallen opgenomen 
van € 3.000.000 en een kostenverdeling 50% HHD/SO% Delft. Op dit 
moment is door Delfland de definitiefase gestart (financiering 100% HHD). 
De gemeente Delft spreekt met deze brief de intentie uit 50% van £ 
3.000.000 = E 1.500.000 bij te dragen aan het ontwerp en de uitvoering van 
gemaal Kerstanjewetering. Wij gaan er vanuit dat dit gemaal voor 2015 
wordt gerealiseerd. 
Op basis van de resultaten van de kostenraming van de definitiefase 
worden nadere afspraken gemaakt. Dit impliceert dat er nieuwe afspraken 
worden gemaakt over over- en onderschrijdingen van budgetten. 

De stuw Voordijkshoornsepolder is een maatregel waarmee de 2e fase 
berging in de nieuwbouwwijk Voordijkshoomsepolder-west benut kan 
worden en wordt voor 100% door Delfland gefinancierd. De gemeente 
bevestigd met deze brief de toezegging dat de grond voor deze 2' fase 
bergingsmaatregelen om niet wordt ingebracht. 

In het vertrouwen middels deze brief de continuïteit van de gezamenlijke 
Waterplanprojecten te waarborgen, verblijf ik, 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Delft, 

hu ----.>l burgemeester 

mr. drs. G.A.A. Verkerk 

, secretaris 
+- - 

drs. T.W. Andriessen l.s. 




