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Verslag Informatiebijeenkomst Grondwateronttrekking bewoners 
 

Datum 22 maart 2018 

Tijd 15:30 uur – 17:00 uur 

Aanwezigen Belangenvereniging Olafsbuurt en Westerkwartier: Marnix Hofland 
Buurtvereniging Delftzicht: Ed Roskott 
Binnenstad Noord: Hans van Bodegom 
Binnenstad Noord: Joop Gravesteijn 
Hof van Delft: Astrid Keers (namens) 
Delfia Batavorum: Astrid Keers 
Binnenstad Noord: Jan Arie Groot 
Belangenvereniging Zuidpoort: Bert Barnhoorn 

Niet 
vertegenwoordigd 

Belangenvereniging Onze Indische Buurt (uitgenodigd via 
info@onzeindischebuurt.nl en peter@vantijn.nl) 
Bewoners werkgroep Bomenwijk (uitgenodigd via 
BWGBomenwijk@gmail.com) 

 
Presentaties 

 Projectmanager Gerard Bloemhof vertelt over de laatste stand van zaken van het 
afbouwprogramma. De presentatie is als bijlage aan dit verslag toegevoegd. 

 De animatie wordt getoond. De animatie zal op de website van de grondwateronttrekking 
worden geplaatst en is rechtstreeks te openen via de volgende link: 
https://www.youtube.com/watch?v=zM1UDa6tS3A&feature=youtu.be 

 Adviseur Olivier Hoes vertelt over de monitoringsresultaten over het jaar 2017. De 
presentatie is als bijlage aan dit verslag toegevoegd. Het definitieve monitoringsrapport 
2017 zal binnenkort op de website van de grondwateronttrekking worden toegevoegd. 

 
Toelichtingen, vragen en antwoorden 

 De beleidsuitgangspunten zijn vastgesteld door het college en worden aan de raad 
aangeboden. Deze uitgangspunten zijn na te lezen op de site. 

 Er leeft de verwachting dat de gemeente al een schadevergoedingsregeling klaar zou 
hebben. Er is nog geen schadevergoedingsregeling. De gemeente laat momenteel bij een 
advocatenkantoor haar juridische positie toetsen. Aan de hand van de uitkomsten van dit 
onderzoek wordt bepaald wat de insteek van de gemeente wordt in het kader van de 
schadevergoedingsregeling. Het advies van het advocatenkantoor wordt in de loop van 
2018 verwacht, de uitwerking van de regeling zal daarna pas starten. De verwachting is dat 
deze regeling dus niet eerder dan medio 2019 gereed kan zijn. Hierover is onvrede bij de 
aanwezigen. 

 Een van de bewoners geeft aan dat de provincie verantwoordelijk is voor schade die 
nergens te verhalen is. 

 Er wordt gevraagd waarom we niet eerst DSM laten afbouwen. Met de nieuwe installatie 
kunnen de afbouwstappen nauwkeuriger worden doorgevoerd dan met de DSM installatie.  

 Er wordt voorgesteld om in de grafiek van het 1e watervoerend pakket een lijn voor het 
maaiveld toe te voegen. Dit wordt verwerkt. 

 Er komt een persbericht en via social media wordt de animatie gedeeld waar ook de link 
naar de site staat. De wens van de bewoners is om in de stadskrant bij de aankondiging 
van de nieuwe afbouwstap ook de link naar de website te publiceren. Dit wordt geregeld. 

 Op de vernieuwde burgerportal met peilbuisgegevens is de historische regenval niet meer 
zichtbaar. Het verzoek is om dit weer toe te voegen. Nb. nagekomen antwoord: de neerslag 
zal niet worden toegevoegd. Het verzoek is door de gemeente bij Wareco uitgezet en de 
reactie was als volgt: “Inderdaad een makkelijke vraag, maar het antwoord is ingewikkelder. 
Op dit moment is het niet mogelijk om de neerslag in de grafieken te tonen, omdat de Open 
Data Portal daar niet op ingericht is. Dit zou eventueel wel ontwikkeld kunnen worden, maar 
daar zal erg veel tijd in gaan zitten en is zeker niet binnen een paar maanden afgerond. De 
neerslag is uiteraard wel zichtbaar in de gewone WWD-omgeving”.  
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 Wordt er op gelet dat de werking van de huidige freatische peilbuizen niet nadelig worden 
beïnvloed door de aanleg van de aanvullende drainage? Ja, daar wordt bij het ontwerp van 
de drainage rekening mee gehouden.  

 In de Elisa Dorusstraat blijft veel water op straat staan, maar is geen vervanging van de 
riolering of de drainage gepland. Nb. Navraag leert dat ook in deze straat nieuwe 
riolering/drainage gepland staat, is onderdeel van het deelproject “Hof van Delft - fase 2”.  

 De wens is om na te gaan waar de drainage al is aangelegd en waar het in de toekomst 
wordt aangelegd. Dit graag zichtbaar maken in kaartmateriaal. 

 Er wordt gevraagd naar een protocol hoe om te gaan met de uitkomsten van het monitoren 
tijdens het afbouwen. Er wordt continu gemonitord. Zodra daar een afwijking van de criteria 
wordt gezien wordt direct ingegrepen en het bevoegd gezag geïnformeerd. Olivier Hoes 
houdt dit goed in de gaten.  

 Het eenmalig koppelen van de hoogteligging aan de NAP bouten is nog niet gebeurd. De 
informatie zal door Gerard Bloemhof worden opgevraagd bij Sky Geo. 

 Het verzoek is om bij de volgende bijeenkomst in oktober de schaderegeling op te nemen 
als apart agendapunt. Dit wordt toegezegd. 


