
DSM is geen partij 
in grondwaterkwestie 
Het Hoogheemraadschap van Delfland en de Gemeente Delft verschillen van mening over wie de 
kosten voor het oppompen van grondwater moet dragen. Herhaaldelijk valt in die discussie de 
naam van DSM. "Onterecht", vindt locatiedirecteur Frank Teeuwisse. "Het is een oude kwestie. 
Voor ons is het een gesloten boek. We zijn geen belanghebbende." De feiten op een rij . 

In ~9~6 startten de Gist· en Spiritusfabrieken 
met het oppompen van grondwater als koel· en 
proceswater. In de loop der tijd veranderden de 
activiteiten en processen. Vanaf 2004 was het 
water niet meer nodig. DSM kondigde aan het 
oppompen te gaan afbouwen en uiteindelijk stop 
te zetten. De provincie, de gemeente Delft en het 
Hoogheemraadschap van Delfland drongen er bij 
OSM op aan om het oppompen voort te zetten, 
omdat anders de regio wateroverlast zou gaan 
ondervinden. 

Recht of plicht? 
OSM is daarop doorgegaan met het oppompen, 
zonder dat het water nodig was. "We hebben 
ondertussen aan de rechter gevraagd of een 
vergunning recht geeft op een bepaalde activiteit 
of dat die een plicht wordt", vertelt Teeuwisse. De 
rechter bepaalde in 2007 dat het een recht was en 
geen plicht. 
De partijen kwamen in 2009 tot een schikking. De 
drie overheden moesten DSM schadeloos stellen 
voor de gemaakte kosten in de laatste jaren. De 
verantwoordelijkheid voor het oppompen, inclusief 
het eigendom van de installaties, ging over naar een 
'Gemeenschappelijke Regeling' van de provincie, het 
Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente 
Delft. Binnen dertig jaar moeten bovendien alle 
pompen van het DSM·terrein worden uitgeplaatst. 

"Daarmee was voor DSM de kous af", stelt 
Teeuwisse vast. 

Geen belanghebbende 
Op een gegeven moment stapte de provincie 
volgens plan uit de Gemeenschappelijke Regeling. 
Het Hoogheemraadschap gaf eind 2014 aan er per 
1 januari 2016 óók uit te willen stappen. Daardoor 
blijft de gemeente Delft over om de kosten te 
dragen, die volgens opgave 2,8 miljoen euro per 
jaar bedragen. 
De gemeente heeft nu, in een openbare brief 
aan het Hoogheemraadschap, aangegeven dat 
deze niet uit de regeling mag stappen. Dat hoeft 
volgens de gemeente ook niet, omdat de kosten 
toch wel kunnen worden omgeslagen over de 
belanghebbenden, te weten OSM en de burgers. 
DSM is echter geen partij bij de grondwateront· 
trekking: het oppompen van water is een 
overheidstaak, die voor de burger effectief en 
efficiënt moet worden uitgevoerd. DSM heeft in 
het verleden goede afspraken met de overheden 
gemaakt en is die afspraken nagekomen. Burgers 
en bedrijven mogen van de overheid hetzelfde 
verwachten. Teeuwisse vindt het betreurenswaardig 
om onterecht in dit conflict tussen de gemeente 
en het Hoogheemraadschap genoemd te worden. 
Daarom wil hij nog maar eens onderstrepen: "DSM 
is geen belanghebbende." 


