Formulier ten behoeve van het indienen van schriftelijke vragen als bedoeld in
artikel 37 van het Reglement van Orde Verenigde Vergadering Delfland
Onlangs publiceerde De Telegraaf het hier bijgevoegde artikel over een bus tour die
door Hagenaar Rob Andeweg (Stichting Educatie Cultuur en Burgerschap) is opgezet.
Deze bus rijdt in en rond Den Haag langs hoogstandjes van kustverdediging en
waterbeheersing. Bijvoorbeeld de Zandmotor, de nieuwe boulevard en het
Scheveningse gemaal (Verversingskanaal). Andeweg wil dit voorjaar ook starten met
een Engelse versie, de Blue Line. De bus tour is trouwens zeker niet alleen op toeristen
gericht. De doelgroep is vooral ook bewoners van Den Haag en de regio.
Het thema van deze tour: de centrale rol van het water en trots op het werk van
Delfland (e.a.) biedt volgens VVD en CDA een unieke kans om bij te dragen aan een
speerpunt van het coalitieakkoord: versterken van waterbewustzijn.
Delfland hoeft vanzelfsprekend geen onderdeel uit te (gaan) maken van een private
onderneming. Maar medewerking is in allerlei andere vormen denkbaar. Dat kan
subsidie of sponsoring zijn (eventueel met tegenprestatie, zoals zichtbaarheid op de
bus). Maar ook het delen van kennis, ter beschikking stellen van (eventueel aan deze
tour aan te passen) foldermateriaal, openstellen van gebouwen, korte uitleg door een
gemaalmedewerker bij die tussenstop etc. Er zijn legio mogelijkheden te bedenken die
geen of weinig geld kosten.

Vragen
1. Is het college het met VVD en CDA eens, dat deze water-tour uniek is in ons
werkgebied en goed bij kan dragen aan het waterbewustzijn van burgers (in
ons werkgebied)?
Ja de water-tour is in een uniek initiatief en draagt bij aan het besef wat er nodig is om ons
land te beschermen tegen overstromingen. In dat opzicht draagt het bij aan zowel
waterbewustzijn en waterschapsbewustzijn. Echter past dit initiatief minder goed bij de
uitwerking die wij kiezen voor de ambitie ‘iedereen bewust van water’.
Toelichting:
In de loop van de huidige collegeperiode is het begrip waterbewustzijn verder uitgewerkt en
grijpbaarder geworden. Zo maakte het college in 2017 met het vaststellen van de strategie
voor waterbewustzijn (D&H, 19 september 2017) onderscheid gemaakt tussen de
begrippen ‘waterbewustzijn’ en ‘waterschapsbewustzijn’.
Door bewustzijn te stimuleren over de (nieuwe) uitdagingen rond water willen wij werken
aan het kennisniveau van inwoners en hen daarnaast handelingsperspectieven bieden om
daarmee de weerbaarheid van de gemeenschap te vergroten. Met het waterbewustzijn wil
Delfland een beweging aanjagen, zodat andere partijen (inwoners, bedrijven,
grondeigenaren en medeoverheden) actief gaan bijdragen aan het toekomstbestendig
inrichten van de leefomgeving.
Waterbewustzijn is een instrument bij het realiseren van (nieuwe) beleidsdoelen. Het begrip
krijgt in de vorm van een ontwikkeltraject gedurende een periode van 4 jaar meer lading.
Met behulp van een (campagne)concept dat helpt bij het betekenis geven aan de
kernthema’s: Klimaatbestendig Delfland, Delfland Circulair en Delfland energie neutraal.

De focus ligt op het anders inrichten van de leefomgeving en vraagt om een meer op maataanpak waarin wij onderzoek doen naar het gedrag en het gewenste gedrag scherp
fomuleren en dan werken met gerichte aanpak.

2. Is het college bekend met dit initiatief? Is er ambtelijk contact geweest ? Met
welk resultaat?
Nee, het initiatief was ons niet bekend en er is geen ambtelijk contact geweest.
3. Is het college met de VVD en CDA van mening dat een dergelijk initiatief
bijdraagt aan het vergroten van het waterbewustzijn van onze inwoners?
Een initiatief als dit sluit in onze ogen meer aan bij waterschapsbewustzijn. Dit is de
noemer voor de corporate communicatie, waarmee wij werken aan het vergroten van de
naams- en taakbekendheid van Delfland.

4. Is het college bereid om met initiatiefnemer in overleg te treden om te bekijken
welke vorm van steun en samenwerking nuttig en haalbaar is?
Ja
Wij kunnen dit initiatief vergelijken met de rondvaarten van de stichting Ooievaart in de
Haagse grachten. Er is jaarlijks contact. Wij delen met deze partij onze kennis over het
watersysteem, zodat de vrijwilligers die informatie kunnen delen tijdens de rondvaarten en
vragen kunnen beantwoorden.
Deze vorm van samenwerking zou ook toepasbaar kunnen zijn voor dit initiatief.
5. Kunt u meegaan in een planning waarin e.e.a. nog dit seizoen gerealiseerd kan
worden?
Ja.
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