Formulier ten behoeve van het indienen van schriftelijke vragen als bedoeld in
artikel 37 van het Reglement van Orde Verenigde Vergadering Delfland
Omschrijving problematiek
Normering polderkades Delfland
In de commissievergadering WVK van 8 april 2020 hebben wij gesproken over het voorstel
tot de normering van polderkades en de onderscheiden rollen van waterschap en gemeenten.
In die vergadering is niet specifiek het kaartbeeld van de betreffende kades aan de orde
gekomen. Daarover hebben we alsnog een vraag om aanvullende informatie.
Op de kaart van het desbetreffende bestuurlijke voorstel, zoals vastgesteld in de VV van 23
april jl.is niet goed te zien in hoeverre alle binnenstedelijke polders van Den Haag zijn
meegenomen in de normering. ( Eshofpolder, Noordpolder, Mariahoeve, Veen- en
Binckhorstpolder, Wateringseveld, Ypenburg, Leidschenveen, Oostmadepolder, zie bijlagen).
Het lijkt op een witte vlek. Of wel zijn er polderkades in deze polders die niet op de kaart
staan. In hoeverre is er sprake van regionale keringen in plaats van polderkades, of van
begrenzing door hoger gelegen boezemland De tekst van de technische rapportage bij het
besluit geeft aan dat de normen moeten worden gecontroleerd in die gevallen waarbij hevige
regenval niet kan worden opgevangen binnen het watersysteem. Is in dat verband het
binnenstedelijke gebied van Den Haag volledig gedekt met deze normen? En worden deze
beïnvloed door de voortgaande stedelijke ontwikkelingen in Den Haag?
Vragen
1. Klopt het dat er kades van de binnenstedelijke polders in Den Haag niet zijn
meegenomen op de kaart bij het besluit? Of zijn er polders waarvan kades niet zijn
meegenomen bij de normering? Zie bijlage
2. Indien er polderkades zijn binnen Den Haag die niet zijn meegenomen bij de
normering, wat is daarvan de ratio?
3. Is de normering voor alle kades, zowel de regionale- als de lokale keringen, ook die
van de polderkades, in de stad, nu volledig dekkend? Zodanig dat specifieke
afspraken met de gemeente over afwijkingen van de norm of ander maatwerk in
geval van stedelijke ontwikkelingsplannen niet nodig zijn?
4. Is de normering mede onderdeel van de afstemming tussen ruimtelijk beleid van de
gemeente met waterbeheerbeleid van Delfland, zoals dat plaatsvindt of heeft
gevonden in het kader van de Watervisie van Delfland?
5. Is met de normering van alle kades in de stad de vereiste waterbergingsopgave voor
de betreffende binnenstedelijke polders op dit moment verzekerd?
Vragen en antwoorden:
1. Klopt het dat er kades van de binnenstedelijke polders in Den Haag niet zijn
meegenomen op de kaart bij het besluit? Of zijn er polders waarvan kades niet zijn
meegenomen bij de normering? Zie bijlage bij de vragen
Antwoord: Alle polderkades zijn meegenomen in de besluitvorming over de normering
polderkades (zie bijlage bij de antwoorden voor uitsnede Den Haag).
2. Indien er polderkades zijn binnen Den Haag die niet zijn meegenomen bij de
normering, wat is daarvan de ratio?
Antwoord: zie antwoord op vraag 1
3. Is de normering voor alle kades, zowel de regionale- als de lokale keringen, ook die
van de polderkades, in de stad, nu volledig dekkend? Zodanig dat specifieke
afspraken met de gemeente over afwijkingen van de norm of ander maatwerk in
geval van stedelijke ontwikkelingsplannen niet nodig zijn?
Antwoord: De primaire, regionale en polderkeringen zijn volledig dekkend
genormeerd. Bij (zeer) grote stedelijke ontwikkelingsplannen blijft maatwerk
noodzakelijk omdat deze kunnen leiden tot een zwaardere normering.

4. Is de normering mede onderdeel van de afstemming tussen ruimtelijk beleid van de
gemeente met waterbeheerbeleid van Delfland, zoals dat plaatsvindt of heeft
gevonden in het kader van de Watervisie van Delfland?
Antwoord: ja, waterveiligheid is een van de thema’s die wordt afgestemd met het
ruimtelijk beleid van de gemeente en is een onderlegger van de watervisie. Met de
vaststelling van de normering voor de polderkades is dat het uitgangspunt.
5. Is met de normering van alle kades in de stad de vereiste waterbergingsopgave voor
de betreffende binnenstedelijke polders op dit moment verzekerd?
Antwoord: De normering van de polderkades geeft Delfland het instrumentarium om
polderkades te kunnen beoordelen en risicogestuurd te kunnen onderhouden of
verbeteren. Het is geen garantie dat de waterbergingsopgave is verzekerd.

Considerans, aanleiding van, toelichting op of achtergrond van de schriftelijke
vragen
Zie bijlagen:
 kaart normering polderkaden Delfland dd. april 2020
 kaart binnenstedelijke polders Den Haag
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