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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?  

 
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?  

 
 Voor de korte termijn moet je slim omgaan met de huidige situatie wat betreft 

pompcapaciteit, gemalen etc. Dat betekent accuraat preventief reageren op te 
verwachten grote neerslag en voordat de bui komt reeds bemalen. Voor de 
langere termijn zul je kritisch moeten nagaan waar extra berging en 
pompcapaciteit het meest effectief is. Dit soort zaken kunnen we verbeteren. Ik 
heb wel begrepen dat zulke buien zoals in Limburg te veel zijn voor ons 
watersysteem. Hoe dan ook, ik zie bij Rijnland wel interessante ontwikkelingen 
waarbij in ieder geval buien van 90 mm geen probleem zouden moeten zijn. Zie: 
Neprom wil niet tekenen bij het kruisje van het waterschap, hier.  
Verder lijkt het mij zinvol in te zetten op waterbewustzijn van mensen. Wat kan 
de burger doen zodat minder regenwater in korte tijd het riool vol zet. Dus 
bijvoorbeeld meer in de grond laten infiltreren bij elke woning. Elke druppel die 
niet hoeft af te voeren helpt. We blijven het ontstenen van tuinen steunen. Ook 
het klimaatadaptief herinrichten van straten en pleinen met evt. ondergrondse 
opslag bijvoorbeeld. Daar moeten we dan budgettair uit moeten komen en is de 
medewerking van de gemeente heel belangrijk. Ik heb eind 2022 een motie van 
deze strekking ook bij Delfland ingediend, die met uitzondering van de Partij voor 
de Dieren, unaniem is aangenomen. Het is nu aan het dagelijks bestuur om dit 
soort maatregelen dan concreet uit te werken ook voor onze regio. 

 
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?  

 
 In ieder geval wil je voorkomen dat biodiversiteit wordt aangetast doordat 

onnodig riooloverlaten gaan lozen op het oppervlaktewater door hoosbuien. 
Daarnaast geldt ook voor de binnenstad dat we per 2027 aan de ecologische 
normen van de Kaderrichtlijn water moeten voldoen. In principe is in 
zoetwatersloten fosfor de belangrijkste groei beperkende factor. In sterk 
geëutrofieerde systemen kan dat ook stikstof zijn. Daarnaast is het belangrijk dat 
het geen stilstaand water is. We moeten kijken of we deze twee zaken in ieder 
geval kunnen beheersen.  
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