Formulier ten behoeve van het indienen van schriftelijke vragen als bedoeld in
artikel 37 van het Reglement van Orde Verenigde Vergadering Delfland
Omschrijving problematiek

Na een intensieve monitoring is eind 2016 de eerste beleidsevaluatie gepresenteerd over de
zandmotor.
Daarin is onder meer de aanbeveling opgenomen “de Zandmotor beter uit te dragen voor
bezoekers ter plekke, bijvoorbeeld met een informatiecentrum met verschillende gebruiksvoorzieningen. Dit zou gekoppeld kunnen worden aan educatie”.

Vragen

1. Onderschrijft het college de wenselijkheid van een bezoekerscentrum bij de zandmotor?
De zandmotor is een initiatief van de Provincie in samenwerking met RWS. Zij zijn
leidend in het besluit of er een bezoekerscentrum komt. Hier was anderhalf jaar geleden een initiatief voor, maar dat is op enig moment gestopt. Ons is niet meegedeeld
waarom. Als er weer een verzoek komt om hieraan bij te dragen zullen we overwegen
of we hier aan meedoen. Dit hangt mede samen met de ruimte die we krijgen om onze
boodschap te vertellen en de hoogte van de investerings- en de jaarlijkse exploitatiekosten. De vorige keer waren die nl. nogal fors. Ook de bemanning van het centrum
bleek een knelpunt te zijn.
2. Is het college van mening dat hiermee ook de activiteiten van Delfland beter aan de
burgers kunnen worden gepresenteerd?
Dat hangt af van de ruimte die ons geboden wordt. Dit kunnen we bepalen zodra er
meer bekend is over de opzet en inhoud.
3. Is het college bereid met de betrokken partijen bij de zandmotor, onder andere met
Dunea, het Zuid-Hollands Landschap, de provincie Zuid-Holland en de gemeente
Den Haag, in overleg te treden en te onderzoeken welke de mogelijkheden tot realisatie daarvan zijn? Te denken valt aan een inpassing in een bestaande locatie.
Vanuit het vorige initiatief bleek dat er geen bestaande locatie is om dit centrum in te
passen. Wil dit idee slagen dan is de randvoorwaarde dat je zo dicht mogelijk bij de
zandmotor een voorziening neer kunt zetten. Zodra er meer bekend is over de opzet
zullen wij u informeren.
Wij zien uw reactie graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Sjoerd Fekkes, fractie 50PLUS
Willy de Zoete, fractie ChristenUnie/SGP
Hans Schouffoer, categorie natuurterreinen
Bart Simon, fractie partij voor de Dieren
Leon Hombergen, fractie Partij van de Arbeid

Antwoorden

Considerans, aanleiding van, toelichting op of achtergrond van de schriftelijke vragen

Op 17 april 2015 is een coalitieakkoord gesloten. Het motto van het akkoord is “iedereen
bewust van water”.
Hiermee onderstreept de coalitie dat het belangrijk is om te investeren in waterbewustzijn.
In het daarop gebaseerde 10-puntenplan is onder andere opgenomen:
Waterbewustzijn. De deuren van het waterschap gaan verder open. Door het bevorderen van
actieve betrokkenheid bij het belangrijke werk van het waterschap is over vier jaar het waterbewustzijn van de inwoners, bedrijven, instellingen en medeoverheden sterk verbeterd. Zij
realiseren zich dat ze in een kwetsbaar gebied wonen en zelf kunnen bijdragen aan veiligheid
en leefbaarheid.
In 2011 is de aanleg van de zandmotor begonnen waaraan het Hoogheemraadschap van
Delfland middels een convenant meewerkt.
Sindsdien hebben velen ter plaatse kennis kunnen nemen van de ontwikkelingen.
De vragenstellers achter nu de tijd rijp om met betrokkenen als genoemd op blz 14 van de
beleidsevaluatie de invulling verder gestalte te geven.
De beleidsevaluatie, die is te vinden op www.dezandmotor, wordt overigens verondersteld
bij het college bekend te zijn.

Dit formulier richten aan de voorzitter van de Verenigde Vergadering van Delfland
mvanhaersmabuma@hhdelfland.nl
met afschrift aan de griffier hfobler@hhdelfland.nl
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