Formulier ten behoeve van het indienen van schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37
van het Reglement van Orde Verenigde Vergadering Delfland
Omschrijving problematiek
In 2016 is voor de eerste keer in Delft de Swim to Fight Cancer georganiseerd. Met dit goede doel is
geld opgehaald voor de bestrijding van kanker. Delfland heeft haar steun gegeven aan dit initiatief, en
ook hebben enkele bestuurders in 2016 persoonlijk deelgenomen aan deze zwemtocht door de Delftse
Schie.
Ook de PvdA steunt het doel van dit initiatief. Vorig jaar is naar verluidt 126.000 euro opgehaald voor
dit goede doel.
Deze swim is wellicht een navolging van de Amsterdamse city-swim. Met dit jaarlijkse evenement laat
het Amsterdamse Waternet tevens zien dat de waterkwaliteit in de Amsterdamse grachten nu beter is
dan ooit, en in het algemeen nabij zwemwaterkwaliteit. Prinses Maxima was daar in 2012 een van de
bekendste deelnemers.
Afgelopen week is na de VV bekend geworden dat de inschrijving voor de Swim to Fight Cancer 2017 in
Delft weer is geopend.
In 2016 was er echter een groot probleem voor de organisatie: een extreme mate van eendenkroos in
heel Delft, ook over de hele zwemroute. Deze “explosie” van eendenkroos wordt waarschijnlijk ook
veroorzaakt door de vervuiling van het Delflandse water met nutriënten.
Alleen met grote inspanning en kosten kon de zwemroute door Delfland tijdelijk vrij worden gemaakt
van eendenkroos. Na de zwemwedstrijd was het eendenkroos snel weer terug.

Om een beeld te krijgen van het eventuele herhaal-probleem bij deze actie stelt de PvdA de volgende
vragen aan het college:

Vragen:

1.

Welke maatregelen treft U voor 2017 om dit probleem van 2016 te voorkomen?

2.

Heeft u nadere afspraken voor 2017 met de initiatiefnemers van deze Swim
gemaakt? Is bijvoorbeeld een andere zwemroute overwogen, of een gezamenlijke
dekking gevonden voor de kosten van een schoonmaakactie zoals in 2016?

3.

Welk budget van Delfland is in 2016 benut voor de schoonmaakactie, om hoeveel
geld (& manuren) ging dat, en is er voor 2017 opnieuw van deze dekking gebruik
te maken?

4.

Met welke maatregelen op langere termijn verwacht Delfland dat de oorzaken van
het probleem met eendenkroos worden weggenomen? In welke stappen, en per
wanneer?

5.

De PvdA onderschrijft verder de wenselijkheid van schoon water en schone
watergangen in onze binnensteden, en heeft een voorkeur voor structurele
oplossingen die in goed overleg met de gemeenten tot stand komen. Is het college
van D. en H. bereid hiertoe een plan van aanpak te ontwikkelen?

Antwoorden:
1. Delfland werkt aan een plan om de explosieve toename van kroos beter het hoofd te
bieden. Binnen deze grotere context (zie ook antwoord op vraag 4) wordt momenteel
samenwerking met onder andere de gemeente Delft gezocht om, op basis van de al
beschikbare kennis, te komen tot onderzoek naar de precieze oorzaken van het
kroosprobleem in het centrum en het opzetten van pilots om de effectiviteit van een
aanpak van deze oorzaken te toetsen. Dit is echter een traject voor de langere termijn
en voorkomt niet dat er mogelijk kroos ligt in 2017 op het moment dat de Swim
gehouden zal worden. Met de organisatie van de Swim zullen we afspraken maken om
tot een (tijdelijke) oplossing te komen.
2. Met de organisatie van Swim to Fight Cancer wordt er op ambtelijk niveau een
afspraak ingepland.
3. De maatregelen in 2016 rond kroos in en rond de binnenstad Delft betrof twee aparte
activiteiten. Tussen 18 augustus en 20 augustus is de binnenstad zo kroosvrij mogelijk
gemaakt, het kroos is door het slim inzetten van gemalen in een richting van de
binnenstad gestuurd en daar uit de binnenstad verwijderd. (de foto bij de vraag is
tijdens deze actie gemaakt).
Daarnaast is er tussen 26 augustus en 28 augustus kroos geveegd op de Schie om zo
het zwemparcours vrij te maken. Het kroos is toen niet verwijderd.
De totale kosten van deze twee activiteiten zijn € 6.337,82 geweest. De manuren zijn
niet specifiek op deze activiteiten geschreven en dus ook niet in beeld te brengen. In
het bedrag zijn ook niet de kosten van de extra draaiuren van de bemaling
opgenomen.
Er is binnen delfland budget gereserveerd om kroos te verwijderen in de primaire
watergangen, indien de waterkwaniteit of waterkwaliteit in het geding komt. Er is geen

specifiek budget gereserveerd voor dit evenement.
4. Delfland werkt voortdurend aan de reductie van de nutriëntenbelasting om zo de
kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Desalniettemin gaat deze reductie
niet op korte termijn zorgen voor een kroosloos Delfland. Er zijn binnen het reguliere
beheer weliswaar effectgerichte maatregelen beschikbaar, echter deze zijn veelal
kostbaar en het behaalde effect is vaak vrij kort van aard, doordat kroos snel
terugkeert (zo was vorig jaar na 2 dagen de binnenstad van Delft weer helemaal
“groen”. Op landelijk niveau worden dergelijke effectgerichte maatregelen vaak gezien
als dweilen met de kraan open en te kostbaar in verhouding tot het resultaat, en
voortschrijdend onderzoek is zodoende zelden uitgevoerd.
Recente inzichten uit pilots die door Delfland en Den Haag in 2014, 2015 en 2016 zijn
uitgevoerd, laten echter zien dat een effectgerichte maatregel wel degelijk haalbaar is,
en positieve effecten heeft op ecologie en beleving, mits de maatregelen niet ad hoc
maar planmatig uitgevoerd worden. Om deze richting voort te zetten lopen er
momenteel twee, (deels overlappende) trajecten: onderzoek naar monitoring,
bestrijding en de effecten daarvan, en het opzetten van pilots met een aantal
gemeentes (waarbij o.a. de resultaten uit het onderzoek in de praktijk worden
gebracht).
5. Op basis van het lopende onderzoek en de resultaten van de geplande pilots zal het
college met een voorstel komen op welke wijze Delfland met kroos zou willen omgaan.
Naar verwachting is een dergelijk voorstel gereed begin 2018.
Toelichting

Getekend,
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