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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?  

 
 Het neerslagprotocol heeft goed gewerkt, maar de bui was te klein om de locatie 

nauwkeurig te voorspellen. De bui was "voorspeld" voor de andere kant van de 
Vliet, en daarom gingen de klepstuwen omhoog. De bedoeling was om het 
verwachte hoogwater in de Vliet niet Delft te laten binnenstromen. Maar de bui 
viel 1 km verder dan verwacht en zo kon het regenwater niet via de gracht 
wegstromen. Na ongeveer tien minuten gingen de klepstuwen alsnog naar 
beneden, maar helaas al te laat. In andere wijken van Delft heeft het niet of 
nauwelijks geregend. 
 

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?  

 
 Hevige neerslag zal in de toekomst vaker gebeuren. De AWP voor water, klimaat 

en natuur vindt het belangrijk dat het waterschap samen met de gemeente 
voorzorgsmaatregelen treft in de openbare ruimte om klimaatschade zo veel als 
mogelijk te voorkomen. Maar in de binnenstad zal dat niet gemakkelijk zijn. 
Wateroverlast door hoosbuien is de verantwoordelijkheid van de gemeente. 
Daarnaast is elke bewoner nu al verplicht het regenwater op zijn eigen perceel op 
te vangen, tenzij het echt niet anders kan. Voor nieuwbouw geldt al de regel van 
de gemeente Delft dat huishoudens 70 mm neerslag op eigen perceel moeten 
kunnen opvangen. Voor bestaande woningen is dat nog niet verplicht, maar het is 
natuurlijk wel verstandig. Want de klimaatverandering wacht niet op ons! 

 
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?  

 
 De AWP komt op voor water, klimaat en natuur. De klimaatcrisis is ook een 

biodiversiteitscrisis. AWP wil constructies met waterplanten, zoals die nu al op 
enkele plaatsen te zien zijn, bijv. tegenover het kantoor van Delfland in de 
spoorgracht. Ook kunnen plantenbakken etc op de waterlijn worden opgehangen 
aan de kademuren, om inheemse moerasplanten ruimte te geven. Het is 
belangrijk om met natuurvriendelijke oevers een ketting van schakels te maken, 
zodat bijv. insecten van bloem naar bloem kunnen vliegen.  
 

 
Meer over de AWP, zie: https://awp.nu/waterschappen/delfland/ 
 


