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Geachte leden van de raad,
Al lange tijd lopen er gesprekken over het voorgenomen uittreden van het
Hoogheemraadschap van Delfland uit de Gemeenschappelijke Regeling
Beheer grondwateronttrekking Delft Noord (GR).
Met onze brieven van respectievelijk 12 juni 2013, kenmerk 1306044, 19
november 2014, kenmerk 1759716 en 8 september 2015, kenmerk
1973567 infornneerden wij u over de ontwikkelingen binnen de GR.
In deze periode is er intensief overleg geweest met het
Hoogheemraadschap in de vorm van bemiddeling, interbestuurlijk overleg
en als laatste in de vorm van bemiddeling onder regie van de GR.
Daarnaast hebben er een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden met
betrekking tot de onttrekkingsinstallatie. Tot nu toe vond de onttrekking
plaats met de door de GR overgenomen installaties van DSM, waarbij DSM
in opdracht van de GR de installaties bedient. Inmiddels wordt, gefinancierd
door de Provincie, het Hoogheemraadschap en de gemeente, een nieuwe
installatie in gebruik genomen, die buiten het terrein van DSM is gelegen.
Met deze installatie kan tegen lagere kosten grondwater worden onttrokken.
Ook is een vierjarig contract afgesloten met DSM, waarbij zij nog met haar
installatie een derde deel van de hoeveelheid te onttrekken grondwater
oppompt en afneemt.
Het Hoogheemraadschap heeft in haar Verenigde Vergadering van 11
november 2014 het besluit genomen per 1 januari 2016 uit de GR te treden.
Dat kan het Hoogheemraadschap eenzijdig besluiten. Omdat er slechts
twee deelnemers in de GR zijn, betekent uittreding feitelijk liquidatie van de
GR. Op basis van de GR dienen de gevolgen hiervan in beeld te worden
gebracht en dient op basis hiervan tot een uittredingsvergoeding te worden
gekomen.
Het Hoogheemraadschap treedt uit de GR omdat zij heeft aangegeven
geen belang meer te hebben. Zij heeft inmiddels voorzieningen getroffen
aan nagenoeg al haar kades, zodat deze ook een hogere grondwaterdruk
kunnen weerstaan.
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De gemeente heeft nog wel een belang omdat wij nog drainage aan moeten
leggen am de hogere grondwaterstand, die ontstaat als gevolg van het
stoppen van de onttrekking, te kunnen beheersen.
Daarnaast dient ter voorkoming van geotechnische schade de
grondwateronttrekking langzaam te worden afgebouwd. Vanwege de
ontvvikkeling van het spoortunnelproject en de bijbehorende parkeergarage
kan pas in 2017 gestart worden met het reduceren van de onttrekking.
Verwacht wordt dat de onttrekking in een periode van 12 jaar kan worden
afgebouwd. Met een omvangrijke monitoring zal dit proces gevolgd kunnen
worden.
In de afgelopen periode is met het Hoogheemraadschap oak gesproken
over haar wettelijke verantwoordelijkheden. Gebleken is dat de Waterwet en
de Waterschapswet geen eenduidige en strikte toedeling kennen van
wettelijke verantwoordelijkheden en dat het Hoogheemraadschap wel
genoemde verantwoordelijkheden anders interpreteert dan de gemeente
Delft. Dat laatste geldt oak voor de gesloten vaststellingsovereenkomst van
23 juni 2009 tussen DSM, het Hoogheemraadschap, de gemeente Delft en
de provincie Zuid-Holland.
Tegen deze achtergrond heeft de afgelopen maand onder regie van de GR
een intensief bemiddelingstraject plaatsgevonden dat op hoofdlijnen heeft
geresulteerd in de volgende uitkomst, die naar onze mening als voldoende
evenwichtig beschouwd kan worden:
Delft neemt de installatie over, bediening doet het Hoogheemraadschap
in gemeentelijke opdracht.
Het Hoogheemraadschap draagt € 7,6 miljoen bij in de exploitatie en
risicoafdekking
Dat betekent dat Delft € 13 miljoen bijdraagt in de exploitatie tot en met
2028.
Mocht het noodzakelijk zijn na 2028 de onttrekking voort te zetten, dan
worden nieuwe afspraken gemaakt.
Bovenstaande afspraken, die nog in een gedetailleerde
vaststellingsovereenkomst zullen worden vastgelegd, passen binnen onze
meerjarenbegroting en zullen binnen de wettelijk voorgeschreven procedure
binnen de GR bekrachtigd moeten worden door de daartoe aangewezen
bestuursorganen.
Met de vaststelling van de Programmabegroting 2015-2018 is het GRP
budget ten behoeve van aan te leggen drainagevoorzieningen structureel
met 5 ton verhoogd, zodat in de periode 2015-2028 voldoende drainage kan
worden aangelegd. Het tarief van het rioolrecht is hiervoor in 2015 verhoogd
met 4,5% (onderdeel van de in 2015 doorgevoerde verhoging van 13,2%).
Tenslotte merken wij nog het volgende op. De gemeenten Den Haag en
Rijswijk hebben oak baat bij de grondwateronttrekking. Zij hebben oak tijd
nodig am drainagevoorzieningen aan te leggen. Tot en met 2015 hebben zij
toegezegd elk € 125.000 per jaar bij te dragen in de onttrekkingskosten.
Nu de GR wordt geliquideerd zullen met doze gemeenten opnieuw
meerjarige afspraken moeten worden gemaakt over hun bijdrage.
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Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geInformeerd.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,

, burgemeester

mr. drs. G.A.A. Verrk
, secretaris
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