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Onderwerp: Waterdossier Delft. 
  
  
Aan de gemeenteraad 
  
Geachte dames en heren, 
  
In april 2000 hebben de gemeente Delft en het Hoogheemraadschap van Delfland het Waterplan Delft 
“een blauw netwerk” vastgesteld. Het Waterplan beschrijft de visie op integraal duurzaam waterbeheer 
voor de wateren binnen de gemeente Delft op de lange termijn en bevat een actieprogramma voor de 
periode 1999-2003. Delft en Delfland hebben op 23 oktober 2001 een convenant getekend voor de 
gezamenlijke uitvoering van het waterplan. 
  
De ontwikkelingen in het waterbeheer hebben sinds de vaststelling van het waterplan in april 2000 niet 
stil gestaan. Van de overheden wordt gevraagd toe te werken naar een verdergaande verbetering van 
de kwantitatieve en kwalitatieve waterhuishouding. In de nota waterdossier is geconcretiseerd wat 
hiervoor in Delft moet worden gedaan. De volgende elementen zijn uitgewerkt: 
1.       watersysteemanalyse, een onderzoek naar het functioneren van de waterhuishouding in de 

(stedelijke) polders van Delft; 
2.       waterstructuurvisie, een onderzoek waarbij op basis van de principes van integraal duurzaam 

waterbeheer extra waterberging wordt gerealiseerd; 
3.       afkoppelvisie, een visiedocument waarin aangegeven wordt waar de kansen liggen voor het 

afkoppelen van verhard oppervlak van de riolering en op welke wijze dit te doen; 
4.       grondwatervisie, een visiedocument waarin aangeven wordt waar kansen liggen om op basis van 

het werk-met-werk-principe grondwateroverlast in de stad te verminderen of te voorkomen. 
5.       binnenstad, een overzicht van de noodzakelijke maatregelen (afsluitconstructies) om de oostelijke 

binnenstad tegen hoog water te beschermen; 
6.       herpolderen, de overdracht van taken op het gebied van het waterkwantiteitsbeheer en 

waterkeringenbeheer die nu bij de gemeente Delft berusten, aan het hoogheemraadschap van 
Delfland. 

  
Bij ieder element horen een of meer bijlagen. In de laatste twee onderdelen van de nota waterdossier 
is ingegaan op: 
7.       financiële consequenties, met een totaaloverzicht van de kosten en baten van het waterdossier 

alsmede de dekking; 
8.       convenant, de met het hoogheemraadschap af te sluiten overeenkomst waarin de afspraken over 

het waterdossier worden bezegeld. 
  
Wij vragen u in te stemmen met de structuur zoals gepresenteerd in de nota waterdossier. 
  
Wij stellen u voor om de stukken uit het waterdossier vast te stellen en akkoord te gaan met het laten 
bekrachtigen van navolgend besluit door het college van B en W middels het sluiten van een 
convenant met het Hoogheemraadschap van Delfland. 
  
Wij vragen u in te stemmen met: 
1.       het kennis nemen van de waterstructuurvisie en deze voor inspraak vrij te geven. Na de inspraak 

de waterstructuurvisie definitief vast te stellen. 
2.       het tweede convenant uitvoering Waterplan Delft waarin verankerd is: 

         de vaststelling van de watersysteemanalyse. 
         de vaststelling van de afkoppelvisie. 
         de vaststelling van de grondwatervisie. 
         de realisatie van de genoemde afsluitconstructies in de binnenstad en daarbij het 

principe van kostenverdeling als volgt te hanteren: Delfland voor het functionele deel, 
de gemeente voor stedenbouwkundige inpassing. 



         de uitgangspunten voor de overdracht herpolderen. 
3.       het besluit tot vaststelling van het financieel overzicht en het besluit een eenmalige investering 

van € 1.232.712,- vrij te maken uit de reserve Nutswinsten voor de dekking van de met de 
uitvoering van het waterdossier gemoeide kosten. 

4.       de vaststelling dat het financiële resultaat van het herpolderingsproces; het in 2005 realiseren van 
een voordeel (door opbrengst en vrijval) van een structureel bedrag van € 334.034,- en het per 
begrotingsjaar 2006 realiseren van een voordeel (door opbrengst en vrijval) van een structureel 
bedrag van € 1.081.159,-. 

5.       de 39e begrotingswijziging waarmee het financieel resultaat van het herpolderingsproces 
verankerd wordt in de meerjarige begroting. 

  
Hoogachtend, 
  
Burgemeester en wethouders van Delft 
  
  
mr. drs. G.A.A. Verkerk             ,burgemeester. 
  
  
mr. drs. H.G.L.M. Camps          ,secretaris . 
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De raad der gemeente Delft, 
  
gelezen het voorstel van het college van 24 maart 2005; 
  
b e s l u i t : 
  
In te stemmen met: 

1. het kennis nemen van de waterstructuurvisie en deze voor inspraak vrij te geven. Na de 
inspraak de waterstructuurvisie definitief vast te stellen. 

2. het tweede convenant uitvoering Waterplan Delft waarin verankerd is: 
 de vaststelling van de watersysteemanalyse. 
 de vaststelling van de afkoppelvisie. 
 de vaststelling van de grondwatervisie. 
 de realisatie van de genoemde afsluitconstructies in de binnenstad en daarbij het 

principe van kostenverdeling als volgt te hanteren: Delfland voor het functionele deel, 
de gemeente voor stedenbouwkundige inpassing. 

 de uitgangspunten voor de overdracht herpolderen. 
3. het besluit tot vaststelling van het financieel overzicht en het besluit een eenmalige investering 

van € 1.232.712,- vrij te maken uit de reserve Nutswinsten voor de dekking van de met de 
uitvoering van het waterdossier gemoeide kosten. 

4. de vaststelling dat het financiële resultaat van het herpolderingsproces; het in 2005 realiseren 
van een voordeel (door opbrengst en vrijval) van een structureel bedrag van € 334.034,- en 
het per begrotingsjaar 2006 realiseren van een voordeel (door opbrengst en vrijval) van een 
structureel bedrag van € 1.081.159,-. 

5. de 39e begrotingswijziging waarmee het financieel resultaat van het herpolderingsproces 
verankerd wordt in de meerjarige begroting. 

  
 
 
 
 



Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 april 2005. 
  
  
  
                                                           ,burgemeester. 
                                               
  

  
,giffier. 

 


