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BESLUIT:
1

Het projectplan “Waterspeeltuin Tanthof; veranderen waterstroming” in de gemeente
Delft vast te stellen.

Aldus besloten te Delft, op 17 juni 2020
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
namens deze,
de Secretaris-Directeur,

ir. P.C. Janssen

Zie de eventuele toelichting op de volgende pagina('s).

Bevoegdheid secretaris-directeur: art. 10 D&H-besluit 18 augustus 2015 (kenmerk 1205606) +
Uitvoeringsregeling juridische bevoegdheden.
Bevoegdheid plv. secretaris-directeur: art. 6 juncto 12 Mandaatbesluit Delfland + hiervóór genoemde
uitvoeringsregeling.
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Toelichting op het besluit in mandaat

Korte toelichting op project
Dit projectplan behandelt de wijziging (verplaatsing) van:
- twee schotten
De wijziging heeft als doel het verbeteren van de waterkwaliteit in de zwemlocatie
‘Waterspeeltuin Tanthof’. Dit wordt gedaan door het veranderen van de waterhuishouding
(doorstroming) in de watergangen rondom de waterspeeltuin Tanthof te Delft.
Deze maatregel (het verplaatsen van de twee schotten) heeft als doel de waterkwaliteit in de
zwemwaterlocatie ‘Waterspeeltuin Tanthof’ te verbeteren. Tot op heden worden er jaarlijks
verhoogde waarden van bacteriën waargenomen. Door deze bacteriële besmettingen is het
gezondheidsrisico voor de recreanten dusdanig hoog, dat er volgens de Europese
zwemwaterrichtlijn een permanent negatief zwemadvies geldt voor deze locatie. Zonder
maatregelen die de waterkwaliteit kunnen verbeteren moet de zwemlocatie na 5 jaar slecht
scoren worden afgevoerd als officiële zwemlocatie. Iets waar Delfland; de locatiebeheerder en
de gemeente Delft geen voorstander van zijn.

Beleid en regelgeving
Waterwet
Voor het aanleggen en wijzigen van waterstaatswerken in de Lage Abtswoudschepolder is een
projectplan vereist als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet, waarin ten minste een
beschrijving van het werk staat, de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd en een
beschrijving van de treffen voorzieningen om de nadelige gevolgen van de uitvoering van het
werk ongedaan te maken of te beperken.
Inspraakverordening Delfland 2011
Vanwege de kleine impact op de waterstaatkundige situatie en de kosten is op de
voorbereiding van dit projectplan de Inspraakverordening Delfland 2011 niet van toepassing.
Waterbeheerplan 2016-2021
Delfland heeft in het Waterbeheerplan 2016-2021, het strategisch werkplan van Delfland, de
doelen en maatregelen voor de periode 2016-2021 vastgelegd. Het project draagt bij aan de
doelstellingen van de Waterwet, de provinciale Omgevingsverordening Zuid-Holland en het
Waterbeheerplan 2016-2021. Het gaat om het oplossen van een knelpunt in de
zwemwaterkwaliteit.
Keur en Beleidsregels Delfland
De volgende beleidsregels van Delfland zijn van toepassing: Beleidsregel kunstwerken in
wateren.
Het technisch ontwerp voldoet aan de beleidsregels.
Bekendmaking
Het besluit wordt bekendgemaakt door kennisgeving van de zakelijke inhoud daarvan in het
digitale Waterschapsblad. In de publicatie wordt vermeld dat projectplan 6 weken ter inzage
wordt gelegd en dat belanghebbenden in die periode een bezwaarschrift kunnen indienen.
Op het besluit tot vaststelling van het projectplan is de Crisis- en Herstelwet van toepassing.
Dit houdt een wettelijke beperking van de beroepsmogelijkheden bij de rechtbank in.
Financiën

Het project past binnen het exploitatiebudget 9.100031. De VV heeft niet bepaald dat zij
het projectplan voor dit project zelf wil vaststellen.
Bijlagen
Aan dit besluit in mandaat zijn de volgende bijlagen gehecht:
1
Projectplan ”Waterspeeltuin Tanthof; veranderen waterstroming”; DMSnr:
1449069
2
Advies R&P op projectplan; Kenmerk: D2020-04-005713.

