Formulier ten behoeve van het indienen van schriftelijke vragen als bedoeld in
artikel 37 van het Reglement van Orde Verenigde Vergadering Delfland
Vragen inzake Publieksvoorlichting in en rondom het Gemeenlandshuis

Beknopte formulering van de problematiek:
Delfland heeft een historisch Gemeenlandshuis in het Centrum van Delft, dat veel aandacht trekt van
bezoekers van Delft. Het wordt veel gefotografeerd, en in veel naslagwerken over Delft heeft het een
prominente plaats. Aan de gevel is alleen een klein ANWB-bord over de historie van het pand. De
huidige taken van het moderne Delfland zijn nergens vermeld.
De Entree van het Gemeenlandshuis is tegenwoordig aan de Phoenixstraat. De entree is daar alleen
bereikbaar via een hek en slagboom, en komt volkomen gesloten over.
Juni 2015 heeft Delfland besloten dit historische en karakteristieke Gemeenlandshuis in het centrum
van Delft grondig te verbouwen voor een budget van 18,8 miljoen Euro, met een toevoeging voor
Warmte Koude Opslag. Ook is toen besloten een gedeelte van het dak boven de entree “groen” aan
te leggen. December 2015 is vervolgens besloten de binnentuin aan de Phoenixstraat voor 1 miljoen
euro aan te pakken.
Bij beide gelegenheden heeft de PvdA ervoor gepleit om het beeldbepalende Gemeenlandshuis
minder gesloten te laten zijn en ook te gebruiken voor publiekscommunicatie over de huidige taken
van het Hoogheemraadschap. Zo kan ook de ‘awareness’ over watermanagement groter worden,
hetgeen is geadviseerd door de OESO en de Unie van Waterschappen.
Zowel het historische gedeelte van het Gemeenlandshuis aan de Oude Delft, als de binnentuin en
entree aan de Phoenixstraat bieden daarvoor prima mogelijkheden.
Toegezegd is dat deze mogelijkheden hiertoe zouden worden onderzocht, binnen de budgettaire
randvoorwaarden van de verbouwing.
Inmiddels is de verbouwing vrijwel geheel afgerond, en is er nog geen actie zichtbaar. Het groene
dak is alleen voor insiders zichtbaar.
Bovenstaande zorgen geven de PvdA aanleiding tot de volgende vragen,
opgesteld door Leon Hombergen, samen met de fractie van de PvdA.

Vragen:
1

Welke ambitie heeft het college om de ‘Awareness’ over klimaatbestendig
watermanagement in het verzorgingsgebied van Delfland te verbeteren?

Antwoord
In 2017 is in het college van D&H een strategie voor waterbewustzijn (D&H, 19 september
2017) vastgesteld. Door bewustzijn te stimuleren over de (nieuwe) uitdagingen rond water
wil het college de kennis van inwoners vergroten en handelingsperspectieven bieden om hun
weerbaarheid 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.
Uitgangspunt van de strategie voor waterbewustzijn is het gebruik maken van quick-wins; al
lopende projecten in de portefeuilles die zich lenen om het waterbewustzijn te vergroten.
Een toelichting op de projecten die in dit kader zijn opgepakt ontvangt de VV in een
informatieve brief (behandeld in D&H op 15 mei). Tegelijkertijd is een plan van aanpak
uitgewerkt dat de basis vormt voor een campagne waterbewustzijn. Deze campagne krijgt in
de loopt van 2018 vorm.

2

Welke acties heeft het college genomen sinds de besluitvorming over de vernieuwing van
het Gemeenlandshuis om het verbouwde Gemeenlandshuis zelf ook in te zetten voor
meer mogelijkheden voor publiekscommunicatie?

Antwoord
Toegezegd is de mogelijkheid voor publiekscommunicatie in de buitenruimte zowel in de
binnentuin en entree aan de Phoenixstraat als aan de zijde van de Oude Delft te
onderzoeken. Inmiddels is duidelijk dat binnen het beschikbare krediet voor de verbouwing
ruimte is om hier invulling aan te geven. Te denken valt aan:
 Het vergroten van de naam- en taakbekendheid van Delfland (waterschapsbewustzijn)
met informatie over de historie van het gebouw en het werk van Delfland aan water. Als
uitwerking valt te denken aan een driehoeksbord.
 Een andere mogelijkheid is inspelen op het besef van kansen of bedreigingen die te
maken hebben met water. Dit past binnen de door het college gekozen aanpak voor
waterbewustzijn. Deze invulling krijgt een ander karakter, meer ludiek en inspelend op
de zintuigen. Bijvoorbeeld door een ontwerpwedstrijd voor beeldend kunstenaars met als
resultaat toepasbare waterkunst.
Het heeft de voorkeur van het college per zijde van het gebouw te kiezen voor een van
bovenstaande invalshoeken.
Wij komen na de zomer met een voorstel voor de nadere invulling.
Aandachtspunt bij de uitwerking is de toegankelijkheid van de binnentuin aan de
Phoenixstraat. De slagboom is teruggeplaatst omwille van de verkeersveiligheid. Het college
realiseert zich dat dit invloed heeft op het gevoel van toegankelijkheid voor voorbijgangers
waar het algemeen bestuur voor heeft gepleit.

3

Welke ambitie heeft het college nog om in de komende periode publiekscommunicatie
voor ‘Awareness’ te faciliteren met inzet van de accommodatie en het historische karakter
van het Gemeenlandshuis aan zowel de Phoenixstraat als de Oude Delft?

Antwoord
Zie de suggesties bij antwoord 2.
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4

Welke acties kunnen we de komende periode nog verwachten met betrekking tot
publieksvoorlichting in het Gemeenlandshuis, met wanneer welk resultaat?

Antwoord
Elk jaar stelt Delfland het gebouw tijdens Open Monument open voor publiek. Tijdens de
rondleiding komt niet alleen het historische karakter en de inrichting aan bod, maar komt
ook het (belang van het) werk van Delfland aan de orde. Het resultaat is afhankelijk van het
aantal bezoekers.
Buiten Open Monumentendag wordt het Gemeenlandshuis niet opengesteld voor publiek. Het
Gemeenlandshuis is ingericht als kantoor. Ons kantoor heeft alleen een publieke functie voor
zover inwoners terecht moeten kunnen voor diensten, zoals het inzien van archiefstukken of
projectplannen.

5

Komt er nog speciale voorlichting, via de moderne of traditionele media, over het “groene”
dak en de duurzame klimaatbeheersing van het Gemeenlandshuis?

Antwoord
Nee, er komt geen speciale voorlichting over het groene dak en de duurzame
klimaatbeheersing. Wat wij wel doen is daar waar het passend is het duurzame karakter van
ons gebouw benoemen. Dat is gebeurd bij de communicatie rond de heropening, en
bijvoorbeeld ook als highlight in de jaarrekening.
6

Welke mogelijkheden ziet Delfland om het Gemeenlandshuis ook verder in de toekomst
te benutten als platform in de verschillende bestuurlijke lagen en gremia van de
waterschappen?

Antwoord
Door daar waar het passend is op te treden als gastheer voor werkbijeenkomsten van de
diverse samenwerkingsverbanden waarvan Delfland deel uitmaakt. Ook krijgt Delfland
regelmatig aanvragen voor een bezoek. Het is een positief signaal dat men ons weet te
vinden. Onze organisatie heeft een interessant werkgebied, ook voor externen. De nabijheid
van ministeries en andere in Den Haag gevestigde (overheid)organisaties speelt hierbij een
rol. Niet zelden past een dergelijk bezoek aan Delfland in een groter geheel van
werkbezoeken aan verschillende (water)organisaties. Delfland ontvangt regelmatig groepen
in het Gemeenlandshuis.
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