Formulier ten behoeve van het indienen van vragen als bedoeld in artikel 4.27
van het Reglement van Orde VV en commissies Delfland
Omschrijving problematiek

Schouwvoering van sloten vanuit de ruimte

Ingediend door P.J. Hofman, fractie CU/SGP

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) start met de controle op het
schoonmaken van sloten door eigenaren en andere onderhoudsplichtigen. Sinds vorig
jaar controleert het waterschap hierop met satellietbeelden.

In de periode half oktober tot en met de eerste week van november maakt een satelliet
foto’s van alle zogeheten schouwsloten. Na een eerdere test met speciale software in
2018 en een succesvolle vuurdoop in 2019, bleek volgens WDODelta dat deze
slotencontrole vanuit de ruimte zowel tijdwinst oplevert als kosten bespaart.

Nieuwe technieken maken het mogelijk om de controle met veel minder mensen uit te
voeren. Dit is efficiënter en bespaart kosten. Met deze ‘digi-schouw’ brengen
satellietbeelden in kaart hoe de sloten zijn onderhouden en zijn schoongemaakt door
eigenaren en onderhoudsplichtigen, zoals gemeenten en agrariërs.

Bron: Nieuwsbericht uit Waterforum van 12 oktober 2020.
Vragen
Gezien het fijnmazige watersysteem van Delfland kan de aanpak van het waterschap
Drents Overijsselse Delta ook voor het hoogheemraadschap van Delfland zijn vruchten
afwerpen.
-

Is het college van mening dat deze aanpak ook voor het hoogheemraadschap van
Delfland navolging krijgt.
Zo ja, op welke termijn kan een dergelijke aanpak worden uitgewerkt?
Zo neen, waarom vindt deze aanpak voor Delfland geen navolging?

Antwoorden
-

Is het college van mening dat deze aanpak ook voor het hoogheemraadschap van
Delfland navolging krijgt.
Antwoord:
Ja, de ontwikkelingen en geboekte resultaten in Drenthe zijn vanuit de organisatie met
zeer veel interesse gevolgd.
- Zo ja, op welke termijn kan een dergelijke aanpak worden uitgewerkt?
Antwoord:
Er is momenteel een aanbesteding in voorbereiding voor het inkopen en laten analyseren van satellietbeelden. Bedekkingspercentages (vegetatie) van watergangen maken
onderdeel uit van de uitvraag, zodat dit ten behoeve van monitorings- en inspectiedoeleinden (o.a. schouw) gebruikt kan worden. Indien de aanbesteding succesvol verloopt
kan deze techniek in 2021 binnen Delfland worden toegepast.
- Zo neen, waarom vindt deze aanpak voor Delfland geen navolging?
Antwoord:
NVT

Considerans, aanleiding van, toelichting op of achtergrond

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