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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?  

 
 Klimaatverandering gaat sneller dan verwacht. Hierdoor gaan we vaker extreme 

buien in Delft meemaken. Het lager gelegen deel van de binnenstad van Delft is 
een bijzonder gebied binnen het watersysteem van Delfland. Bij extreme buien 
kunnen de grachten met stuwen afgesloten worden van het hogere waterpeil in de 
Schie. De unieke bui op 15 augustus 2022 zorgde voor een uitzonderlijk situatie 
waardoor het water in de grachten niet afgevoerd kon worden naar de Schie en 
veel overlast veroorzaakte. Delfland moet hiervan leren en gaan kijken of de 
sturing van deze stuwen in de toekomst beter aansluit op de verwachte neerslag 
en de verschillende peilen.  
 

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?  

 
 Omgaan met de gevolgen van klimaatverandering is een belangrijk thema voor de 

Partij voor de Dieren. In natte, maar zeker ook in droge tijden. Het waterschap en 
de gemeente moeten hierin meer investeren. Om beter voorbereid te zijn op 
extreme buien zijn maatregelen nodig om het water te bergen en vast te houden. 
Binnen Delfland is het al mogelijk om subsidie te verstrekken voor deze 
maatregelen, zoals het vergroenen van schoolpleinen. Initiatieven van bewoners 
gaat Delfland meer stimuleren. Zo wordt het makkelijker om tuinen, daken en 
gevels te vergroenen. Klimaatverandering en de gevolgen daarvan lossen we 
samen op in goed overleg. Waterschap, provincie, gemeente, inwoners, winkeliers 
en belangenverenigingen.  
 

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?  

 
 Water is essentieel voor al het leven. De grachten van Delft vormen een prachtig 

onderdeel van het gehele watersysteem binnen Delfland. Wij zien graag vissen, 
vogels en insecten in en om het water van de grachten. Dat kan alleen als de 
waterkwaliteit op orde is. Dus geen vervuiling en troep meer in het water. 
Daarnaast zorgen wij dat vissen en waterdieren vrij kunnen bewegen door alle 
sloten, vaarten en grachten. Groene kades, fauna uittreeplaatsen en drijvende 
eilandjes zorgen voor meer natuur en biodiversiteit. De aanpak van 
klimaatverandering en het versterken van de biodiversiteit gaan hand in hand. 
Meer groen en minder verharding draagt bij aan een gezonde leefomgeving met 
minder wateroverlast en verkoeling in de zomer. 

 
Meer weten wat de Partij voor de Dieren gaat doen voor Delfland? Kijk dan op 
https://delfland.partijvoordedieren.nl/ 
 


