Formulier ten behoeve van het indienen van schriftelijke vragen als bedoeld in
artikel 37 van het Reglement van Orde Verenigde Vergadering Delfland
Omschrijving problematiek
Het hoogheemraadschap van Delfland is verantwoordelijk voor de biologische waterkwaliteit en werkt hard om de visstand te vergroten met de aanleg van natuurvriendelijke
oevers, vispaaiplaatsen en door het realiseren van visliften en installeren van visvriendelijke pompen in gemalen. Daarnaast is Delfland – soms in samenwerking met een gemeente - verantwoordelijk voor het schonen van sloten.
Eind 2014 stelde de AWP schriftelijke vragen naar
aanleiding van massale vissterfte na onderhoudswerkzaamheden in sloten in de Wippolder te Delft
en in sloten rond Schipluiden. In het schriftelijke
antwoord daarop werd gesteld dat bij machinaal
sloten schonen enige vissterfte niet geheel uitgesloten kan worden maar dat het niet zo kan zijn
dat onderhoudswerk tot massale vissterfte leidt.
Naar aanleiding van recente meldingen en foto’s
die bij de AWP binnen komen blijkt dat in wijk
Tanthof-Oost nabij station Zuid enkele dagen na de
jaarlijkse maaibeurt weer veel dode vissen in het
water drijven.

Vragen
1. Is het Delfland bekend dat na het schonen van de sloten in de Wippolder weer
veel dode vissen zijn komen bovendrijven?
2. Heeft Delfland n.a.v. de massale vissterfte in 2014 maatregelen getroffen om
herhaling hiervan in de toekomst te voorkomen?
3. Zo ja, welke maatregelen zijn dat en hebben deze enig effect gehad?
4. Uit informatie op de website van Delfland blijkt dat Delfland bekend is met het
probleem van vissterfte na het schonen van sloten. Zijn er generieke maatregelen te bedenken om vissterfte na onderhoud te voorkomen, zoals bijv. een aangepaste werkwijze of het doorspoelen van de troebele sloten?
5. Welke maatregelen zijn dat en gaat Delfland dat ook doen?
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Antwoorden
1. Ja, dit is bekend bij HH Delfland en de Gemeente Delft. De voornaamste oorzaak
is dat er maaiboten in te kleine/ondiepe watergangen worden gebruikt, waardoor
de vis niet/onvoldoende kan ontsnappen.
2. Ja, naar aanleiding van vissterfte in 2014 zijn er gesprekken geweest met de gemeente Delft. Die het onderhoud mede namens HH Delfland uitvoert.
3. Naar aanleiding van 2014 zijn de volgende acties besproken en doorgevoerd door
de gemeente Delft:
Voor diverse watergangen is er bepaald dat deze niet meer met de maaiboot
onderhouden mochten worden. Echter is dit actiepunt onvolledig uitgevoerd
door de gemeente Delft omdat diverse watergangen niet anders geschoond
kunnen worden dan met een maaiboot. HH Delfland heeft toegezegd de
meerkosten voor ‘alternatief’ onderhoud te betalen, maar hier heeft de gemeente geen gebruik van gemaakt. Betreffende ambtenaar heeft routinematig de aanbestedingspapieren van gemeente Delft beschouwd en ondertekend.
Dit is een aandachtspunt voor de volgende jaren.
Communicatie: Hengelsportvereniging en de Waterschapspartij worden uitnodigen voor een overleg om onze excuses te maken om onze voornemens voor
2015 kenbaar te maken. Mogelijk kunnen we hen betrekken bij het vooraf en
achteraf evalueren van het opschonen/maaien
Monitoring: Extra monitoring en actiever aanspreken van de aannemer op dode vissen (aantal, soort, vindplaats en aard v.d. beschadiging-foto’s)
Evaluatie met de betreffende aannemer over de oorzaak van de dode vissen
en het vermijden e.e.a. resulterend in aanvullende eisen/aanvullingen op het
vigerende werkplan.
4. In de bestekken van Delfland en/of de gezamenlijke bestekken met andere overheden of die van overheden zelf is als eis opgenomen dat er bij het maaien geen
omwoeling mag plaatsvinden, waardoor zuurstofloosheid ontstaat.
5. Naar aanleiding van de gebeurtenissen gaat HH Delfland de gemaakte afspraken
uit punt 3 in overleg met de gemeente implementeren m.b.t. uitvoeringsjaar
2017. Tevens worden de onderstaande afspraken doorgevoerd voor de nieuwe
bestekken die in 2018 van kracht zijn:
Voor de verlenging van het bestek wat in 2017 uitgevoerd wordt zijn HH Delfland, de gemeente Delft en de aannemer in gesprek geweest om bestekwijzigingen door te voeren om vissterfte zo veel mogelijk te voorkomen. De aannemer gaat alle werkzaamheden vanaf de waterkant uitvoeren. Indien deze
mogelijk i.v.m. onvoldoende/geen werkruimte er niet is, wordt er bij hoge uitzondering een maaiboot gebruikt. Eind januari 2017 vindt er een inventarisatie door de aannemer m.b.t. de werkruimte plaats. HH Delfland controleert
deze inventarisatie. Mochten er watergangen zijn waar HH Delfland van mening is dat deze wel vanaf de waterkant onderhouden kunnen worden, dan
neemt HH Delfland contact op met de gemeente Delft om e.e.a. te overleggen
en de aannemer hierop aan te spreken. (Wanneer een gazon naast de watergang ligt mag dit geen belemmering zijn om het onderhoud vanaf de waterkant plaats te laten vinden).
Indien varend onderhoud de enige mogelijkheid is, wordt de diepte van de
desbetreffende watergangen vooraf aan de werkzaamheden bepaald. Wanneer de watergang te ondiep is om te varen dan wordt uitgezocht hoe HH Delfland deze dieper kan maken. Tevens wordt op deze locaties overtollig blad
verwijderd wat zorgt voor meer ontsnappingsruimte en zuurstof. Daarnaast
wordt in de uitvoeringsperiode (september) i.s.m. de peilbeheerders gekeken
om de waterstand tijdelijk te verhogen om zo voldoende water te hebben om
varend onderhoud uit te voeren. Van de watergangen die varend onderhou-

den worden en waarbij het niet mogelijk is om ergens anders dan op de kopse
kanten het maaisel uit de watergang te verwijderen, worden er bij de kopse
kanten van de watergang twee extra happen van de bodem gehaald (om opgeduwd blad, takken, e.d. uit het water te halen) dit om te voorkomen dat de
duiker verstopt raakt.
Tot slot wordt er in september kritisch bepaald of onderhoud benodigd is
t.b.v. de waterkwantiteit en –kwaliteit. Mocht dit niet het geval zijn, dan
wordt deze ook niet geschoond.
Het nieuwe bestek (2018) wordt op basis van EMVI aanbesteed. Er zal vooral
aandacht zijn voor het volgende: De aannemer dient een plan van aanpak op
te stellen waarin hij aan moet tonen hoe hij denkt te gaan werken (toelichten
werkmethode, inzet van mensen en inzet van materiaal) om vissterfte te
voorkomen. Hoe beter zijn plan, hoe meer punten hij scoort des te meer kans
hij maakt om het bestek aan te nemen.
Daarnaast loopt er op dit moment ook een opdracht in die buurt (in het kader
van de lokale knelpunten) om de waterkwaliteit te verbeteren. Dat geeft ons
ook de mogelijkheid om de burgers en belangenverenigingen in gesprek te
geraken.
Delfland zal het initiatief nemen om in overleg te treden met de hengelsportverenigingen om te bezien welke rol zij zouden kunnen hebben.
Considerans, aanleiding van, toelichting op of achtergrond van de schriftelijke vragen
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