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1. Door klimaatverandering neemt de kans op extreme buien toe; op 15 augustus 2022 trof zo’n 
extreme bui de binnenstad van Delft. Met veel overlast tot gevolg. Het neerslagprotocol van 
Delfland kon niet voorkomen dat grachten in het lager gelegen deel van de binnenstad 
overstroomden. Hoe wilt u het neerslagprotocol beter laten aansluiten op extreme buien?  

 
 Na laten gaan of het mogelijk is buien langer van te voren te voorspellen. In het 

algemeen werkt het neerslagprotocol goed. Het is echter een illusie dat wij de 
natuur in onze hand hebben. Derhalve zijn aanvullende maatregelen wenselijk. 
50PLUS denkt daarbij aan een gezamenlijke investering van flexibele 
waterkeringen die langs de grachten kunnen worden gelegd. Deze zijn ontwikkeld 
door de TU Delft o.a. met medefinanciering door HH van Delfland. In zijn 
algemeenheid is 50PLUS voor het creëren van opvangbuffers voor wateroverlast. 
Bij extreme omstandigheden 

 
2. Beter voorbereid zijn op extreme buien kan ook om extra investeringen vragen: bijvoorbeeld 
in pompcapaciteit en extra (tijdelijke) waterberging. Welke concrete maatregelen gaat u de 
komende vier jaar treffen om beter voorbereid te zijn op zo’n extreme bui boven de binnenstad 
van Delft? Wat vraagt u van de gemeente Delft? En wat van bewoners? En kunnen 
meewerkende burgers op steun rekenen, bv subsidie voor watertonnen en groene daken? En wat 
betekent dat voor de hoogte van de watersysteemheffing?  

 
 50PLUS kiest voor extra tijdelijke waterbergingen. Afhankelijk van de intensiteit 

van de buien kan worden beslist over vergroting van de pompcapaciteit. De 
gemeente Delft dient de grachten schoon te houden ten behoeve van een goede 
doorstroming en de burgers dienen er geen troep in te gooien. Er is al een  
subsidieregeling voor o.a. de aanschaf van een waterton en de burgers kunnen 
meewerken door de tuinen zo min mogelijk te verharden. 

 
3. Water speelt een belangrijke rol voor de biodiversiteit. Welke betekenis ziet u voor de 
grachten in de binnenstad om de biodiversiteit in de stad te verhogen? En als u deze ziet: welke 
concrete maatregelen zou u willen treffen om dit te realiseren?  

 
 Biodiversiteit is geen primair doel voor stedelijk gebied. Wel voor Delfland als 

geheel  Uiteindelijk dient het water weer de kwaliteit te krijgen om er bier mee te 
kunnen brouwen en er vissen in kunnen zwemmen. Dat betekent geen troep er in 
gooien en, zo dit wordt geconstateerd,  de vervuiler dit laten opruimen dan wel dit 
op zijn kosten te laten doen. Zo nodig overleg met het bureau HALT. 
Een regelmatiger doorstroming van de grachten zou sterke kroosvorming kunnen 
voorkomen.  
 

https://zuidholland50plus.nl/over‐ons/hoogheemraadschap‐van‐delfland/ 
 


