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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?  

 
 De bui van 15 augustus was extreem en precies boven de binnenstad. We zagen 

het water van alle kanten komen, ook van de bruggen richting huizen. Delfland 
moet onderzoeken of de sturing van de stuwen kan worden aangepast. Dit kan 
het best in overleg met gemeente en bewoners om voor zover mogelijk herhaling 
te voorkomen.  

 
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?  

 
 Het CDA vindt dat we de overlast door extreme buien met elkaar moeten 

opvangen. De investeringen rondom de binnenstad werken goed en moeten we 
wel tegen het licht houden. Het centrum vraagt blijvend aandacht, zeker gezien 
de vele functies en het intensieve ruimtegebruik. Oplossingen liggen o.a. in meer 
water opvangen, bijvoorbeeld met doorlatende tegels, regentonnen, groene 
daken, geveltuintjes, gescheiden rioolstelsels, schoonhouden van de putten en 
riolen. Schotten (de klassieke ‘coupures’) voor de deur kunnen ook helpen. 
Persoonlijk vind ik de vergroende schoolpleinen super succesvol. Daar moeten we 
mee doorgaan. Delfland moet initiatiefnemers ondersteunen, samen met de 
gemeente. Dat is altijd efficiënter en zo houden we de heffing binnen de perken. 
Daarvoor wil ik mij blijven inzetten.  

 
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 begint bij goede waterkwaliteit. Daarom moeten we voorkomen dat 

de riolen overstorten en de smurrie de gracht in spoelt. Je ziet vissen in de gracht 
en broedende vogels. De planten op de kademuren zijn bijzonder. Hier en daar 
verschijnen waterlelies en wat riet. Maar in de binnenstad moet het water ook 
kunnen wegstromen. Daarom zijn we hier terughoudend met dichtbegroeide 
grachten. Buiten het krappe stedelijke grachtensysteem stimuleren we de 
biodiversiteit volop: we vergroenen schoolpleinen, verhogen in een aantal polders 
het peil, kijken nauwkeurig waar we riet kunnen laten groeien en signaleren meer 
weidevogels. Ook de boeren doen hier aan mee. En bovengenoemde maatregelen 
dragen ook bij.  

 
Wij, waterschap CDA’ers, vinden dat zeker in de Delftse binnenstad beschermen tegen 
wateroverlast het beste kan samen met bewoners, gemeente en onderwijsinstellingen. 
Dan kom je op creatieve oplossingen die passen bij Delft!  
 
https://www.cda.nl/delfland/ 
 


