NOTA
Aan de besturen van afdeling:

Ons kenmerk : 719750

Oostland :

d.d. 30 oktober 2008

Haagland:

d.d. 27 oktober 2008

Westland :

d.d. 5 november 2008

Midden Delfland en Waterweg: d.d. 30 oktober 2008

Bijlage(n)

:2

Datum

: 15 oktober 2008

Beslissing

: Adviseren

Onderwerp: Ontwerp-waterbeheerplan 2010-2015

Delfland dient wettelijk iedere 6 jaar een waterbeheerplan vast te stellen. Het huidige waterbeheerplan loopt tot eind 2009. Voor de periode 2010-2015 dient een nieuw, vierde waterbeheerplan
te worden vastgesteld. Uitgangspunt is dat Delfland in het waterbeheerplan 2010-2015 haar ambities beschrijft, deze uitwerkt in een uitvoeringsprogramma en de financiële consequenties hiervan
inzichtelijk maakt. Ten behoeve van het Waterbeheerplan 2010-2015 moeten keuzes worden gemaakt. Ter ondersteuning van het maken van die keuzes heeft uw vergadering op 3 juli 2008 de
Strategienota ’Keuzes maken, kansen benutten‘ vastgesteld. Deze Strategienota heeft de basis
gelegd van de gemaakte keuzes in, en de verdere uitwerking van het waterbeheerplan 2010-2015.
In de Verenigde Vergadering van 20 november 2008 staat het ontwerp-waterbeheerplan geagendeerd met als gevraagd besluit het ontwerp-waterbeheerplan 2010-2015 vast te stellen ten behoeve van de inspraakprocedure. Het ontwerp-waterbeheerplan ontvangt u op korte termijn met de
reguliere zending voor de VV van 20 november 2008 en in ieder geval nog vóór uw afdelingsvergadering.
Het ontwerp-waterbeheerplan staat geagendeerd voor uw afdelingsvergadering. Ten behoeve van
deze vergadering ontvangt u hiertoe alvast de inhoudsopgave en hoofdstuk 10 van het plan. In
hoofdstuk 10 is het beheergebied van Delfland onderverdeeld in 5 deelgebieden; Haagland, Westland, Midden-Delfland, Oostland en Waterweg. Per deelgebied wordt nader ingegaan op de karakteristiek en de ruimtelijke dynamiek, wordt de wateropgave beschreven en wordt ingegaan op synergiemogelijkheden en instrumenten. In de afdelingsvergadering zal u worden gevraagd zonodig een
advies te geven aan de commissies over de regionale aspecten van het ontwerp-waterbeheerplan.
Voor uw afdelingsvergadering is met name paragraaf 10.4 van belang.

Bijlagen:
1. Inhoudsopgave ontwerp-waterbeheerplan Keuzes maken, kansen benutten.
2. Hoofdstuk 10 van het ontwerp-waterbeheerplan.

