
VVD 
kandidaat: Ronald Vuijk 
 
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 VVD Delfland wil extra aandacht voor de werking van het neerslag protocol, in 

het bijzonder voor verbetering van het vermogen om de locatie en de hoeveelheid 
van extreme regenval te voorspellen om wateroverlast voor bewoners te 
beperken. Het neerslagprotocol beschrijft dat vanaf de verwachting van 40 
millimeter neerslag in 24 uur het waterpeil in de binnenstad wordt verlaagd. De 
extreme bui op 15 augustus 2022 kwam onverwacht waardoor geen preventieve 
maatregelen genomen waren. Probleem is dat de weerverwachting wordt 
opgesteld voor kaartvakken van 30 bij 30 kilometer en dat is niet precies genoeg 
voor de binnenstad. 
 

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?  

 
 VVD Delfland wil meer aandacht voor het verwijderen van bladeren, straatvuil en 

rommel uit de kolken, vergroting van de capaciteit van het riool en particuliere 
initiatieven van inwoners. VVD Delfland vraagt meer aandacht voor de techniek en 
de werking van die klepstuwen. Meest opvallende probleem op 15 augustus was 
de werking van de klepstuwen die de binnenstad afsluiten bij hogere 
waterstanden in de boezem. Tijdens de wateroverlast op 15 augustus was het 
waterpeil in de Schie juist lager dan het peil in de binnenstad en alle klepstuwen 
hadden niet dicht maar beter open kunnen blijven staan.  
 

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?  

 
 VVD Delfland vindt schoon water van levensbelang om gezond en veilig te kunnen 

leven en dat hoort gegarandeerd te zijn. Voldoende water van goede kwaliteit in 
onze sloten, beken, meren, kanalen en rivieren is mogelijk als het hoogheem-
raadschap goed samenwerkt met alle partijen. Waterbeheer is teamsport. VVD 
Delfland ziet het hoogheemraadschap als de spin in het web op het gebied van 
kennis, denkkracht en innovatieve oplossingen. Een mooi voorbeeld is de 
Spoorsingelgracht waar een proef wordt gedaan met waternatuur in de 
stadsgracht. In de gracht zijn opstellingen geplaatst van biologisch afbreekbaar 
materiaal met de bedoeling dat planten en onderwaterleven zich hier vestigen. 

 
Mijn naam is Ronald Vuijk, VVD-kandidaat op plaats 3 op de lijst van het 
Hoogheemraadschap van Delfland. Van 2002 tot 2011 was ik raadslid en wethouder van 
Delft en woon in Delft. Sinds 2017 ben ik voorzitter van roeivereniging DDS aan de Schie 
in Delft Noord. VVD Delfland wil betaalbare droge voeten en schoon water. Verder 
verbeteren van het beheer van het peil in de Binnenstad met de klepstuwen. Meer 
drijvende woningen zoals in de Harnaschpolder. Verder vergroenen van kademuren zoals 
de Graaf Floriskade. Schoon water voor alles wat eraan, op en in leeft. Ga stemmen, 
stem op de VVD. 
 
Meer over de VVD, zie: https://delfland.vvd.nl/ 


