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7 dec 2017 – melding van voornemen 2e afbouwstap van 120 m3/h aan ODH 



25 jan 2018 – akkoord ODH (onder voorwaarde) met 2e afbouwstap (120 m3/h) 
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20 mrt 2018 – besluitvorming in College B&W 
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 dec 2017 : melding 1e afbouwstap bij ODH - afgerond 

 jan 2018 : akkoord ODH op melding - afgerond 

 mrt 2018 : besluit college B&W – afgerond 

 

 april 2018 : 1e Quickscan 

 mei-juli 2018 : doorvoeren 2e afbouwstap in 3 stappen van 40 m3/h 

 

 sept 2018  : 2e Quickscan 

 okt 2018  : informatiebijeenkomst 

 

Resumé 



Beleidsuitgangspunten afbouw 2018 

1. Afbouwen van de grondwateronttrekking verloopt zeer geleidelijk en zorgvuldig over een tijdsperiode van 
ten minste 10 jaar en beoogt een volledige stopzetting van de grondwateronttrekking op termijn 

 

2. De gemeente Delft richt haar focus tijdens de afbouw op bodembeweging en stijging grondwaterstanden 

 

3. Open en transparante communicatie, informatievoorziening en zorgvuldige besluitvorming met voldoende 
ruimte voor input van belanghebbenden 

 

4. Afbouwtempo sturen op het voorkomen van zettingsschade door: 

 

a. Besluiten op basis van concrete monitoringsgegevens en werken aan een voortschrijdend inzicht in het 
daadwerkelijke gedrag van het grondwatersysteem 

b. De snelheid van eventuele bodemstijging mag de snelheid van de ooit opgetreden autonome 
bodemdaling niet overschrijden 

c. Hanteren van criteria voor mate waarin grondwaterstanden tijdens een afbouwstap van de prognose 
af mogen wijken 

 

 

 



Beleidsuitgangspunten afbouw 2018 

5. De gemeente Delft zorgt voor een schadevergoedingsregeling als de afbouw onverhoopt zettingsschade 
veroorzaakt aan onroerende zaken 

 

6. Ten aanzien van wateroverlast treft de gemeente Delft maatregelen in de openbare ruimte op die plekken 
die voor de afbouw van de grondwateronttrekking gevoelig zijn 

 

7. De gemeente Delft spreekt perceeleigenaren en woningbezitters tijdig aan op de eigen verantwoordelijkheid 
voor waterdichte huizen en het ontwateren van percelen in de voor de afbouw van de onttrekking gevoelige 
gebieden 

 

8. Het aanpakken van wateroverlast valt onder de bredere regie van het toekomstbestending maken van de 
gemeente Delft ten aanzien van de autonome bodemdaling en klimaatverandering 

 



Communicatie 2017 

 Informatiebijeenkomsten: 

 

• bewoners op 22 mrt 2017 & 12 okt 2017 

• overheden op 22 mrt 2017 & 9 nov 2017 

• Lunchlezing op 7 nov 2017 

 

 Samenwerkingsbijeenkomst overheden op 9 nov 2017 & 8 feb 2018 

 

 Contact met pers 

 

 Website – veel gestelde vragen toegevoegd / nieuwe opbouw 

 

 Motion Graphic 





Animatie 
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Presentatie Olivier Hoes 
 

 

De monitoring 2017  



Vragen 


