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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?  

 
 Extreme buien zullen in de toekomst vaker voorkomen en zijn ook niet altijd 

voorspelbaar, ook de bui van 15 augustus was niet voorspeld. Het is wel goed om 
naar het neerslagprotocol in het algemeen te kijken. En misschien goed om daar 
verschil in te maken, stad-buitengebied en ook rekening houden met of het een 
lange tijd droog was (kan de grond het water goed opnemen): de bui van 15 
augustus had ook net buiten de binnenstad van Delft kunnen vallen. De stad Delft 
kan beschermd worden door "het afsluiten door middel van stuwen" zodat het 
hoge boezemwater niet de stad in kan. Toevallig met deze bui kon het water de 
stad niet uit. Het is daarom goed om aan de hand van bijvoorbeeld 3d-modellen 
te kijken wat gebeurt er met een bepaalde bui. Het neerslagprotocol is een goed 
instrument, maar wij vinden dat we dat nog veel meer kunnen specialiseren door 
bijvoorbeeld in bepaalde gebieden het peil sneller te verlagen bij een mogelijke 
bui, dan in andere gebieden.  
 

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?  

 
 De komende jaren zal er zeker meer gekeken moeten worden naar het risico op 

extreme buien. Delfland heeft daarom ook de langetermijnstrategie wateroverlast 
opgesteld. Daarin moeten we kijken wat past in welk gebied. Ik heb gelezen dat 
ook de putdeksels omhoog zijn gekomen. Dat is een taak voor de gemeente, als 
beheerder van het rioolsysteem. Met zulke grote buien in korte termijn gebeurt 
het vaker dat er overstortingen vanuit het gemengde riool naar het 
oppervlaktewater komen. De binnenstad van Delft is 'erg' verhard. wanneer een 
bepaalde plek in de binnenstad wordt gerenoveerd of opnieuw wordt ingericht. 
dan zouden vasthoudmaatregelen meegenomen kunnen worden. Dit zou dan een 
plan van gemeente, waterschap en bewoners moeten zijn. Te denken valt aan 
minder verharding, ondergrondse bergingen (bijvoorbeeld onder een speeltuintje) 
berging op daken, regentonnen etc. Delfland heeft op dit moment een stimule-
ringsregeling klimaatadaptatie. Dit geldt in ieder geval voor 2023. Extra investe-
ringen door Delfland moeten doorgerekend worden in de watersysteemheffing. Of 
dit invloed heeft op de watersysteemheffing is afhankelijk van veel factoren. Je 
kunt op andere punten misschien een voordeel halen of juist bezuinigen. Het is te 
kort door de bocht om te zeggen het watersysteemheffing gaat hierdoor stijgen. 
Het kan ook zo zijn dat er bepaalde punten om wateroverlast tegen te gaan in het 
onderhoudstijdspad past. Dan zou je dus werk met werk kunnen maken. 

 
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?  

 
 Het belangrijkste is om het water in de gracht van een goede kwaliteit te krijgen. 

Het groene kroos zou uit de grachten moeten blijven. Biodiversiteit zou samen 
met de gemeente moeten worden gedaan en gekeken worden wat mogelijk is. 
Mooie natuur in de stad is zeker voor de binnenstad van Delft een meerwaarde.  

 
https://boerburgerbeweging.nl/waterschappen/hoogheemraadschap‐van‐delfland/ 


