
 

 

Raadsvoorstel 
 
Aan de gemeenteraad  
 
Van : College van B&W 
Datum : 17-12-2015 
Pfh. : Brandligt 
Steller : Johan van Reenen 
tel.nr. : 0653634034  
e-mail : jvreenen@delft.nl 
Programma : Duurzame stad  
Registratie nr. : 2673296 
Stuk :  
 
Onderwerp : Gemeenschappelijke Regeling Beheer Grondwateronttrekking Delft Noord  
 

Gevraagde beslissing: 
1. Toestemmen in de opheffing respectievelijk ontbinding van de GR met 

terugwerkende kracht per 1 januari 2016. 

 
 
Samenvatting 
Het Hoogheemraadschap van Delfland (HHD) heeft aangegeven per 1 januari 2016 uit de 
Gemeenschappelijke Regeling Beheer Grondwateronttrekking Delft noord (GR) te stappen. 
Omdat naast HHD, Delft de enige deelnemer is wordt de GR opgeheven respectievelijk 
ontbonden. HHD betaalt Delft een uittredingsvergoeding en beide partijen hebben afspraken 
gemaakt over de wijze waarop de GR kan worden afgewikkeld. Deze afspraken zijn vastgelegd 
in de bijgevoegde twee overeenkomsten. De Raad wordt gevraagd of zij wensen en 
bedenkingen heeft bij deze overeenkomsten en zij wordt gevraagd om toestemming te verlenen 
om de GR op te heffen respectievelijk te ontbinden. Met haar brief van 8 december 2015, 
kenmerk 2658806 heeft het college de Raad hieromtrent geïnformeerd. 
 
1. Aanleiding 
Al lange tijd lopen er gesprekken over het voorgenomen en aangekondigde uittreden van het 
Hoogheemraadschap van Delfland uit de Gemeenschappelijke Regeling Beheer 
Grondwateronttrekking Delft Noord (GR). Recent heeft dit tot bestuurlijke overeenstemming 
geleid, zodat tot opheffing respectievelijk ontbinding van de GR kan worden overgegaan. 
 
2. Bevoegdheid 
De Raad wordt ingevolge op artikel 169 lid 4 Gemeentewet in de gelegenheid gesteld wensen 
en bedenkingen te maken omdat dit besluit ingrijpende financiële gevolgen heeft. Met de 
uittredingsvergoeding van het Hoogheemraadschap van Delfland worden deze zodanig 
gecompenseerd dat de overige exploitatiekosten passen binnen de meerjarenbegroting van de 
gemeente. 
Daarnaast dient op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen de Raad toestemming 
gevraagd te worden om de GR op te heffen respectievelijk te ontbinden. 
 
3. Historie / relatie met eerdere besluiten/ proces 
De GR is in 2009 ingesteld nadat DSM aangaf geen grondwater meer nodig te hebben voor de 
productie. Op de locatie van DSM in Delft Noord is sinds 1916 grondwater opgepompt. De GR 
heeft deze grondwateronttrekking overgenomen, omdat plotseling stoppen met oppompen van 



 

 

grondwater schade aan de omgeving zou kunnen veroorzaken. Oorspronkelijk bestond de GR 
uit drie deelnemers, de Provincie, het HHD en Delft. Inmiddels is per 1 mei 2014 volgens 
afspraken in de regeling de deelname van de provincie Zuid-Holland aan de GR beëindigd. 
Aanleiding voor HHD om in de GR deel te nemen was dat de waterkeringen op orde moesten 
worden gebracht. Nu dit werk bijna is afgerond is dit voor Delfland reden om uit de GR te 
stappen. Voor Delft is er nog noodzaak om de onttrekking voort te zetten omdat nog niet alle 
drainage maatregelen zijn gerealiseerd. 
Vanaf  2017 zal de onttrekking in kleine stapjes worden afgebouwd. De afbouw zal zeer 
zorgvuldig gebeuren waarbij nauwgezet wordt gemonitord of de afbouw gevolgen heeft voor de 
omgeving. Dit proces gaat naar verwachting zeker tien jaar duren. 
Met onze brieven van respectievelijk 12 juni 2013, kenmerk 1306044, 19 november 2014, 
kenmerk 1759716, 8 september 2015, kenmerk  1973567 en 8 december 2015, kenmerk 
2658806 informeerden wij u over de ontwikkelingen binnen de GR. 
 
4. Wat willen we bereiken? (Beoogd effect) 
Met de overname van de grondwateronttrekking willen we mogelijke schade voorkomen en de 
onttrekking verantwoord afbouwen. 
 
5. Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen / kanttekeningen)  
De Grondwateronttrekking beheren. 
 
6. Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf ) 
Naar verwachting is met de onttrekking in de periode 2016-2028 een bedrag gemoeid van € 18 
miljoen. Deze kosten worden gedekt vanuit de meerjarenbegroting en vanuit de 
uittredingsvergoeding van het HHD. De uittredingsvergoeding van HHD wordt verwerkt in de 
jaarrekening 2015 onder de doelstelling Duurzame Stad, waarbij ook de risicoparagraaf wordt 
aangepast. Daarnaast worden de financiële consequenties aangekondigd in de Kadernota en 
verwerkt in de Programmabegroting 2017-2020. 
 
7. Communicatie 
Naar aanleiding van de hiervoor genoemde collegebrieven vindt reeds communicatie plaats. 
Deze is steeds afgestemd met HHD 
 
8. Verdere procedure 
Dit jaar moet het AB van de GR in zijn reguliere samenstelling nog een besluit nemen over de 
opheffing respectievelijk ontbinding van de GR en de uittredingsvergoeding te betalen door 
HHD, volgens de voorgeschreven procedure. Tevens kan daarbij richting worden gegeven aan 
het proces van verevening dat in 2016 zijn beslag zal moeten krijgen. 
 
 
Bijlagen:  

 De overeenkomst tussen de bestuursorganen 

 De overeenkomst tussen de rechtspersonen  
 



 

 

Hoogachtend, 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Delft, 
 
 
mr. drs. G.A.A. Verkerk  ,burgemeester. 
 
 
mr. J. Krul    ,secretaris.



 

 

Raadsbesluit 
 
 
Datum : #*dd-maand-jaar*#  
Registratie nr. : #*nummer*#  
Stuk : #*Wordt ingevuld door Griffie*# 
 
Onderwerp     : Gemeenschappelijke Regeling Beheer Grondwateronttrekking Delft noord 
 
De raad van de gemeente Delft; 
 
Gelezen het voorstel van het college van 17-12-2015;  
 
 
BESLUIT: 
 

1. Toe te stemmen in de opheffing respectievelijk de ontbinding van de GR met 
terugwerkende kracht per 1 januari 2016. 

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

  ,burgemeester. 
 
 
 

  ,griffier. 
 
 
 


