Formulier ten behoeve van het indienen van schriftelijke vragen als bedoeld in
artikel 37 van het Reglement van Orde Verenigde Vergadering Delfland
Omschrijving problematiek
De provincie Zuid Holland voert het project ‘Bochtafsnijding Delftse Schie uit’ waardoor
er een kleine polder ontstaat, misschien wel het kleinste poldertje van heel Delfland. De
AWP zou graag dit kleinste poldertje van Delfland promoten als het duurzaamste
poldertje van Delfland en misschien wel van heel Nederland door het gemaal
energieneutraal te maken. Het promoten van een duurzame en energie-neutrale polder
sluit aan op het waterbewustzijn van de burger.
De provincie Zuid-Holland wil als ‘voorbeeldige overheid’ het toepassen van innovatie en
energietransitie bij projecten realiseren. Zie het promotiefilmpje en de energieagenda
van de provincie Zuid Holland (PZH). Met het realiseren van een energie neutrale polder
behaalt ook de provincie een van haar doelen.
De AWP is zich bewust van het feit dat er met de provincie al afspraken zijn gemaakt
maar aangezien uit de informatiebrieven blijkt dat de realisatie ca. 2 jaar is vertraagd
zijn er volgens ons nog kansen om de beoogde energie neutrale polder te realiseren.
Omdat het om een kleine polder gaat met een klein gemaal is de financiële impact
mogelijk beperkt.
Vragen
1. Is het mogelijk om het volgens plan te bouwen elektrische gemaal
‘energieneutraal’ te maken? Hiermee bedoelen we dat het gemaal aangesloten
wordt op het elektriciteitsnet maar dat de gebruikte energie ter plaatse wordt
opgewekt met zonnepanelen en/of windenergie en dat minimaal de gebruikte
hoeveelheid elektriciteit aan het net wordt terug geleverd.
2. Zo ja, hoeveel zou dat extra kosten?
3. Is het mogelijk om het volgens plan te bouwen elektrische gemaal
‘selfsupporting’ te maken? Hiermee bedoelen we dat de aansluiting op het
elektriciteitsnet verbroken wordt of verbroken zou kunnen worden.
4. Zo ja, hoeveel zou dat extra kosten?
5. Zijn er andere mogelijkheden om – bijvoorbeeld met inbreng van de TU-Delft –de
waterstand in deze nieuwe polder op een innovatieve energie neutrale wijze te
beheersen? Het idee hierachter is dat innovatieve ideeën in de praktijk getoetst
en gevalideerd kunnen worden voordat ze grootschaliger worden uitgerold.
6. Verwijzend naar de quote ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’1 helpen we met
een energieneutraal gemaal mee om in een PZH-project een van de PZH-doelen
te realiseren. Zijn er mogelijkheden om de PZH de extra kosten om het gemaal
energieneutraal te maken (bij voorkeur in het kader van projectkosten of anders
uit een subsidieregeling) deels of geheel mee te laten financieren?
Leo Boekestijn, Ko Heijboer, Algemene Waterschapspartij Delfland
Antwoorden
1. De mogelijkheid wordt in samenwerking met de provincie Zuid-Holland als de
initiator van het project Bochtafsnijding Schie verkend. De provincie is
enthousiast over het idee. Het tijdspad voor de afronding van de verkenning is
nog niet bekend. Verwacht wordt dat de aanvang van de aanleg van het nieuwe
gemaal zeker nog een jaar op zich laat wachten.
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2. Dat is nog niet bekend en wordt in de verkenning (zie punt 1) meegenomen.
3. Ook deze mogelijkheid wordt in de verkenning meegenomen. Er wordt ook
gedacht aan de “ouderwetse Bosmanmolen”.
4. Dat is nog niet bekend en wordt in de verkenning (zie punt 1) meegenomen
5. Dat is nog niet bekend en wordt in de verkenning (zie punt 1) meegenomen
6. In de verkenning worden deze doelen van de provincie meegenomen. Vervolgens
zullen aan de hand van de uitkomsten de financiële mogelijkheden worden
nagegaan.
Considerans, aanleiding van, toelichting op of achtergrond van de schriftelijke vragen

Dit formulier richten aan de voorzitter van de Verenigde Vergadering van Delfland
mvanhaersmabuma@hhdelfland.nl
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