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A. Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek
...............................................................................
Waterakoord houdende regelen inzake de aanvoer en afvoer van water uit de Hollandsche IJssel en
Lek ten behoeve van de watervoorziening in Midden-Holland en de beheersgebieden van de
Hoogheemraadschappen van Schieland en de Krimpenerwaard en De Stichtse Rijnlanden.
De ondergetekenden:
-

De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, vertegenwoordigd door: de heer drs. F.J.P. Heuer
hoofdingenieur-directeur van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat in de directie Zuid-Holland,
handelend namens het Rijk;

-

De heer ir. D. Vergunst, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, handelende ter
uitvoering van het besluit van de verenigde vergadering van ……;

-

De heer Mr. J.H. Oosters, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard,
handelende ter uitvoering van het besluit van de verenigde vergadering van ……;

-

De heer G.J. Doornbos, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland, handelende ter uitvoering van
het besluit van de verenigde vergadering van 29 juni 2005;

Gelet op het bepaalde in artikel 17 van de Wet op de Waterhuishouding en artikel 19 van de Uitvoeringsregeling waterhuishouding;
Overwegende dat:
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de Hollandsche IJssel en de Lek aangewezen zijn als rijkswateren waarvoor een waterakkoord
vastgesteld moet worden;



het doel van het waterakkoord is het bereiken van een doelmatig beheer van elkaar onderling
beïnvloedende watersystemen, in het bijzonder tijdens perioden met watertekort, verzilting en
dreigende verzilting van de mond van de Hollandsche IJssel; bij stormvloeden, al dan niet gepaard
gaande met hoge rivierafvoeren dan wel bij calamiteiten in kwalitatieve en kwantitatieve zin;



bij het beheer van de benedenrivieren rekening moet worden gehouden met de richtlijnen voor het
beleid en beheer, zoals deze zijn omschreven in vierde Nota waterhuishouding en het Beheersplan voor
de Rijkswateren 2001-2004, teneinde te komen tot een invulling van de operationele aspecten van het
beheersinstrumentarium van de Wet;

-

voor de aanvoer van water naar Midden-Holland onder bijzondere omstandigheden, met name verzilting, het
waterakkoord Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen (2005) en voor het Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden en het Hoogheemraadschap van Rijnland het Waterakkoord Noordzeekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal
(1992) vigeren;



voor de aanvoer naar het Hoogheemraadschap van Delfland het waterakkoord tussen de
Hoogheemraadschappen van Rijnland en Delfland vigeert;



uit doelmatigheidsoverwegingen ervoor is gekozen om met alle direct betrokken waterbeheerders één
waterakkoord voor de Hollandsche IJssel en de Lek vast te stellen;
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het vanuit doelmatigheidsoverwegingen aanbeveling verdient, naast de aanvoer uit, ook de afvoer naar
de Hollandsche IJssel en de Lek in het akkoord op te nemen;



het noodzakelijk is tussen de betrokken waterbeheerders onderlinge afstemming te bereiken in het
geval van optreden van calamiteiten;



op grond van voornoemde overwegingen in oktober 1999 het waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek
gesloten is;



een aantal ontwikkelingen in de betrokken beheersgebieden vraagt om een aanpassing en actualisatie
van het akkoord van oktober 1999

verklaren het volgende te zijn overeengekomen,

Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek
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H1. Begripsomschrijving
...............................................................................

Artikel 1 Begripsbepaling
Voor de toepassing van het bij of krachtens dit waterakkoord bepaalde, wordt verstaan onder:
- Hollandsche IJssel: de rivier, zijnde rijkswater tussen de uitmonding van deze rivier in de Nieuwe Maas
bij Krimpen aan den IJssel en de Waaiersluis bij Gouda (zie bijlage 2).

Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek

-

Gekanaliseerde Hollandsche IJssel: de Hollandsche IJssel tussen de Waaiersluis bij Gouda en
Nieuwegein.



Lek: de rivier zijnde rijkswater tussen de stuw bij Hagestein en de samenkomst van de Lek en Noord in
de Nieuwe Maas bij Krimpen aan de Lek.



Omliggende beheersgebieden: de beheersgebieden van de waterbeheerders, deelnemers aan dit
waterakkoord, die water aanvoeren uit en/of water afvoeren naar de Hollandsche IJssel en/of de Lek.



Midden-Holland: de beheersgebieden van de Hoogheemraadschappen van Rijnland, van Delfland en van
Schieland en de Krimpenerwaard.



Werken: kunstwerken, zoals (keer)sluizen, hevels, duikers, gemalen ten behoeve van de veiligheid en/of
de aanvoer en afvoer van water.



Wateraanvoer: het door middel van een werk of langs natuurlijke weg halen of laten stromen van
water uit de Hollandsche IJssel en de Lek naar een oppervlaktewater in de omliggende
beheersgebieden.



Waterafvoer: het door middel van een werk of langs natuurlijke weg brengen of laten stromen van
water vanuit de omliggende beheersgebieden naar de Hollandsche IJssel en de Lek.



Onttrekken: het door middel van een werk halen van water uit een oppervlaktewater, zonder dat het
water daarbij in een ander oppervlaktewater wordt gebracht.



Lozen: het door middel van een werk brengen van water in een oppervlaktewater, zonder dat het water
daarbij uit een ander oppervlaktewater wordt gehaald.



Sluitpeil: de waterstand direct achter de Stormvloedkering in de Hollandsche IJssel, op het moment
dat bij sluiting van deze kering op de drempel staat.



Keerpeil: het peil achter de Stormvloedkering in de Hollandsche IJssel waarbij de kering gesloten moet
zijn.



Maalpeil: de hoogste waterstand direct achter de gesloten Stormvloedkering in de Hollandsche IJssel
tot welke hoogte er ruimte is voor berging vanuit de omliggende beheersgebieden afgevoerd water.
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-

Normale omstandigheden: situatie waarin voldoende water van de gewenste kwaliteit, met name gelet
op de chlorideconcentratie, beschikbaar is voor de wateraanvoer, waarin voldoende mogelijkheden zijn
om zonder beperkingen te kunnen afvoeren en waarin geen sprake is van een calamiteit (met name op
het gebied van de waterkwaliteit).



Buitengewone omstandigheden: een situatie waarin sprake is van:
a.

Verzilting: een verhoging van het chloridegehalte in de Hollandsche IJssel nabij de
Stormvloedkering door zee-invloed, zoals die verhoging blijkt uit de routinematige bemonstering
door het Rijk, dan wel uit specifieke bemonstering, en welke verhoging (minimaal 50 mg chloride/l)
vergeleken wordt met het chloridegehalte van de Rijn te Lobith, met een faseverschil van twee
dagen.

b.

Watertekort: situatie waarin de wateraanvoer onvoldoende of van onvoldoende kwaliteit is,
daarbij vooral gelet op de chlorideconcentratie, om aan de benodigde hoeveelheden water voor de
beheersgebieden van Midden-Holland en de beheersgebieden van Rijkswaterstaat Utrecht en de
hoogheemraadschappen van Schieland en de Krimpenerwaard en De Stichtse Rijnlanden te voldoen.
Deze maatgevende benodigde hoeveelheden zijn vermeld in bijlage 3 bij dit waterakkoord.

c.

Extreem watertekort: situatie van watertekort, waarin het niet meer mogelijk is in de
beheersgebieden van Rijkswaterstaat Utrecht, Midden-Holland, Schieland en de Krimpenerwaard en
De Stichtse Rijnlanden die waterstanden te handhaven, die nodig zijn om in de minimale
waterbehoefte, prioriteit 1 volgens de verdringingsreeks, te voorzien.

d.

Wateroverlast: situatie waarin de waterstand te Krimpen a/d IJssel het maalpeil bereikt van NAP
+ 2,60 m bij gesloten Stormvloedkering te Krimpen, zodat het niet mogelijk is om water vanuit
omliggende afwateringsgebieden naar de Hollandsche IJssel af te voeren.

e.

Calamiteit: onvoorziene gebeurtenis, waardoor in de Rijn, de Rijntakken of de benedenrivieren of
in de beheersgebieden van Midden-Holland in zeer korte tijd een situatie ontstaat van
waterverontreiniging, wateroverlast of watertekort.



Waterakkoord Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen Midden-Holland (KWA): waterakkoord
geldend voor buitengewone omstandigheden waarin de mond van de Hollandsche IJssel is verzilt of
dreigt te verzilten en waardoor een tekort aan zoetwater voor de beheersgebieden van Delfland,
Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard kan ontstaan. In de overeenkomst is een alternatieve
zoetwateraanvoerroute vanuit Amsterdam-Rijnkanaal en Lek voor midden-Holland vastgelegd.
N.B. De KWA kunnen worden ingezet naast andere alternatieve aanvoeren; voor HHS Schieland en de
Krimpenerwaard bijv. de aanvoer van water via HHS Delfland vanuit het Brielse Meer.



Waterakkoord Noordzeekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal: waterakkoord betreffende de regeling van
de aanvoer en afvoer van water tussen het Noordzeekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal en de omliggende
beheersgebieden.



De wet: de Wet op de Waterhuishouding.



Beheersplan: het Beheersplan voor de rijkswateren, ex. art. 5 van de Wet.



Deelnemer: een openbaar gezag dat deelneemt aan dit waterakkoord.



Waterbeheerders: deelnemers (inclusief het Rijk) die het kwantiteits- en/of waterkwaliteitsbeheer
voeren over de wateren, waarop dit waterakkoord betrekking heeft.
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Het Rijk: het Rijk wordt vertegenwoordigd door Rijkswaterstaat Zuid-Holland, mede namens
Rijkswaterstaat Oost-Nederland en/of Rijkswaterstaat Utrecht.

Rijkswaterstaat Zuid-Holland: vertegenwoordiger van het Rijk, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat in
delen van de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant en waterbeheerder van de Hollandsche
IJssel en de Lek benedenstrooms Schoonhoven, Postbus 556, 3000 AN Rotterdam; is de coördinerende
instantie voor dit akkoord.
Rijkswaterstaat Utrecht: vertegenwoordiger van het Rijk, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat in delen
van de provincies Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland en Gelderland en waterbeheerder van het
Amsterdam-Rijnkanaal, Lekkanaal, Merwedekanaal (in de provincie Utrecht), de Doorslag en de
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (Nieuwegein-Gouda), Postbus 650, 3430 AR Nieuwegein.
Rijkswaterstaat Oost-Nederland, vertegenwoordiger van het Rijk, Directoraat- Generaal Rijkswaterstaat
in de provincie Gelderland en Overijssel en waterbeheerder van de Lek, bovenstrooms Schoonhoven en
van de Waal bovenstrooms Gorinchem.


Centraal meldpunt: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Hoofdgroep Planvorming
Water, Postbus 556, 3000 AN Rotterdam.

Overleggroepen (algemeen)


Beraadsgroep KWA: de ambtelijke overleggroep van de participerende partijen in het waterakkoord
KWA, die de commissie KWA adviseert over het in gebruik nemen, tijdens het in werking zijn en t.a.v. de
buitengebruikstelling van de KWA. In de beraadsgroep is de Technisch Coördinator verantwoordelijk
voor de verzameling en verspreiding van de noodzakelijke technisch inhoudelijke informatie.



Commissie KWA: de bestuurlijke overleggroep van de participerende partijen in het waterakkoord KWA,
die in perioden van verzilting van de mond van de Hollandsche IJssel besluiten neemt over de
wateraanvoer naar Midden-Holland, op advies van de Beraadsgroep KWA.



Regionaal Droogte-overleg: het overlegorgaan, ingesteld bij het Waterakkoord AmsterdamRijnkanaal/Noordzeekanaal, dat in perioden van extreem watertekort en indien problemen ontstaan met
de waterverdeling, beslist over de waterverdeling over de bij genoemd akkoord betrokken
beheersgebieden. Het regionaal Droogte-overleg neemt besluiten op advies van de Landelijke
Coördinatiegroep Waterverdeling.



Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW): het overlegorgaan - met
vertegenwoordiging van de regionale diensten en het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat - dat in
perioden van watertekort en hoge watertemperaturen de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
adviseert over de door of namens de staatssecretaris te nemen beslissingen over de landelijke
waterverdeling. De LCW stemt intern Rijkswaterstaat af over het gebruik van de rijkswateren voor
waterverdeling en over het koelwatergebruik bij hoge watertemperaturen.

Overleggroepen (binnen het waterakkoord Hollandsche IJssel/Lek)


Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek
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Overleggroep Waterbeheer: Een evaluatie-groep van vertegenwoordigers, één per waterbeheerder
en van de provincie Zuid-Holland, die tot taak heeft de ingekomen gegevens betreffende waterkwantiteit
en waterkwaliteit te analyseren en over de bevindingen te rapporteren, overleg te plegen over
eventueel te nemen maatregelen en bestuurlijk overleg betreffende het waterbeheer voor te bereiden.

- Overleggroep Maalpeil
Een operationele groep van vertegenwoordigers, één per waterbeheerder en van de provincie Zuid-Holland, die
tot taak heeft om bij gesloten Stormvloedkering te Krimpen aan den IJssel onder stormomstandigheden en een
dreigende bemalingstop overleg te voeren over het instellen van het maalpeil en over de daaruit
voortvloeiende maatregelen alsmede in omstandigheden van grote wateroverlast in de omliggende
beheersgebieden over de effectiviteit van de inzet van de kering.
- Overleggroep Calamiteiten Waterkwaliteit
Een operationele groep van vertegenwoordigers, één per waterbeheerder en van de provincie Zuid-Holland, die
tot taak heeft te overleggen over de te nemen maatregelen bij calamiteiten t.a.v. de waterkwaliteit met als
doelstelling de negatieve effecten zo snel mogelijk te op te heffen dan wel te minimaliseren.

Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek

10

H2. Verplichtingen van deelnemers
...............................................................................

2.1

Verplichtingen in normale omstandigheden

Artikel 2 Verplichtingen in normale omstandigheden
1.

Onder normale omstandigheden kunnen waterbeheerders vrijelijk naar behoefte uit de Hollandsche
IJssel en de Lek water aanvoeren en naar deze rivieren afvoeren.

2.

Rijkswaterstaat Zuid-Holland heeft, uitgaande van het normale lozingsprogramma voor de
Haringvlietsluizen (LPH’84), de inspanningsverplichting om verzilting van de mond van de Hollandsche
IJssel bij afnemende Rijnafvoeren door middel van het bedieningsregime van de Haringvlietsluizen, zo
veel als mogelijk is, te voorkomen.

3.

Rijkswaterstaat Zuid-Holland verplicht zich om bij voorgenomen tijdelijke veranderingen in het
sluitingsregime van de Stormvloedkering in de Hollandsche IJssel, bijvoorbeeld in verband met het
uitvoeren van onderhoud aan de kering, dit tijdig aan de deelnemers mede te delen, zodat met
eventuele bezwaren rekening kan worden gehouden.

4.

Een voorgenomen vergroting of verkleining van de capaciteit voor de wateraanvoer of waterafvoer
naar en van de omliggende beheersgebieden van de Hollandsche IJssel en Lek, ten opzichte van de in
bijlage 3 bij dit waterakkoord aangegeven capaciteiten, dienen door de waterbeheerders aan
Rijkswaterstaat Zuid-Holland te worden gemeld. In onderling overleg wordt, binnen 3 maanden,
bepaald of een voorgenomen vergroting dan wel verkleining van de capaciteit door de
waterbeheerders geaccepteerd wordt.

5.

De waterbeheerders verbinden zich om de hen opgedragen taken zo uit te voeren, dat optimaal wordt
bijgedragen aan het bereiken van een voldoende waterkwaliteit van het af- en aangevoerde water van
en naar de Hollandsche IJssel en Lek, zoals deze valt af te leiden uit de doelen, criteria en
randvoorwaarden geformuleerd in het geldende beheersplan Rijkswateren, de geldende regionale
beheersplannen, de vigerende landelijke Nota Waterhuishouding en het vigerende provinciaal
Beleidsplan Milieu en Water.

6.

De gemalen met bijbehorende lozingswerken, de waterinlaten en de voorzieningen ter verwijdering
van drijvende materialen, worden door waterbeheerders doelmatig beheerd en in goede staat van
onderhoud gehouden.

7.

Het Rijk voert een zodanig doelmatig waterkwaliteitsbeheer, dat daardoor zoveel mogelijk wordt
voorkomen dat een beheer als bedoeld in art. 2.6 wordt belemmerd.

2.2

Verplichtingen in buitengewone omstandigheden

Artikel 3 Verzilting/watertekort/extreem watertekort

Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek

11

1.

Een situatie van verzilting of dreigende verzilting van de mond van de Hollandsche IJssel wordt
gesignaleerd, vastgesteld, geregistreerd en voor zover mogelijk voorspeld door Rijkswaterstaat
Zuid-Holland. De andere waterbeheerders en de provincie Zuid-Holland worden ten spoedigste door
Rijkswaterstaat Zuid-Holland van deze situatie in kennis gesteld.

2.

De waterbeheerders geven aan hoe hun waterhuishoudkundige situatie is en of er tekorten zijn te
verwachten. Rijkswaterstaat Zuid-Holland stelt de technisch coördinator van de beraadsgroep KWA in
kennis van de situatie als bedoeld in het eerste lid. In geval van dreigende verzilting en watertekort
hebben de waterbeheerders van de omliggende beheersgebieden de inspanningsverplichting de
waterinname vanuit de Hollandsche IJssel te beperken om -bij dalende rivierafvoeren- de snelheid
van het verziltingsproces zo laag mogelijk te houden.

3.

Beslissingen door of namens de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, gehoord de LCW, gelden als
randvoorwaarden voor de landelijke waterverdeling en daarmede voor de verdeling van het op de
Hollandsche IJssel en Lek beschikbare zoete water.

Artikel 4 Stormvloed/hoge rivierafvoeren

Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek

1a.

Wanneer onder stormomstandigheden een waterstand te Hoek van Holland verwacht wordt tussen
NAP + 2 m en NAP + 3 m, tezamen met een waterbezwaar op Rijnlands boezem kleiner dan gemiddeld
100 m3/s, wordt de Stormvloedkering in de Hollandsche IJssel gesloten op basis van een keerpeil van
NAP + 2,25 m.

1b.

Wanneer onder stormomstandigheden een waterstand te Hoek van Holland verwacht wordt tussen
NAP + 2 m en NAP + 3 m, tezamen met een waterbezwaar op Rijnlands boezem groter dan gemiddeld
100 m3/s, wordt de Stormvloedkering in de Hollandsche IJssel gesloten op de laagwaterkentering
voorafgaande aan de stormvloed.

2.

Wanneer naar verwachting bij Hoek van Holland het peil van NAP + 3 m overschreden zal worden,
sluit Rijkswaterstaat Zuid-Holland de Stormvloedkering in de Hollandsche IJssel tijdens
laagwaterkentering voorafgaande aan de stormvloedstand.

3.

In een situatie van een (dreigende) calamiteit door wateroverlast in één van de omliggende
beheersgebieden kan de betreffende waterbeheerder, conform het vigerende
calamiteitenbestrijdingsplan, Rijkswaterstaat Zuid-Holland verzoeken de Stormvloedkering bij
Krimpen aan den IJssel te sluiten bij laagwaterkentering.

4.

Rijkswaterstaat Zuid-Holland waarschuwt de belanghebbende beheerders en de provincie ZuidHolland zodra de verwachting is dat de Stormvloedkering bij Krimpen aan den IJssel wordt gesloten
op grond van de criteria genoemd in lid 1, 2 en 3. Zowel i.v.m. de te verwachten hoge waterstanden
omwille van veiligheid als om wateroverlast te voorkomen.

5.

De waterbeheerders hanteren de waterstand NAP + 2.60 m te Krimpen aan den IJssel als maalpeil.

6.

Onder omstandigheden dat het maalpeil wordt bereikt stoppen de waterbeheerders met de
waterafvoer naar de Hollandsche IJssel. Wanneer de maalstop is ingetreden kan met de gemalen
Hanepraai en Mallegat worden afgevoerd onder de voorwaarde dat gelijke waterhoeveelheden met
het gemaal Pijnacker Hordijk uit de Hollandsche IJssel worden ingenomen. De maalstop geldt niet
voor de effluentlozingen van communale zuiveringsinstallaties.
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7.

Er wordt bij een dreiging van afkondigen van een maalstop direct een overleg gestart door de
Overleggroep Maalpeil over de te nemen maatregelen.

8.

Rijkswaterstaat Zuid-Holland stelt de belanghebbende waterbeheerders er van in kennis dat de
kering wordt geheven, zodat het afvoeren naar de Hollandsche IJssel kan worden hervat. Bij een
langdurig gesloten kering kan bij eb en een verwacht voldoende verschil in waterstand tussen de
binnen- en buitenzijde van de kering deze tijdelijk worden geheven om zoveel mogelijk overtollig
water van de Hollandsche IJssel te spuien.

Artikel 5 Calamiteiten
1.

Calamiteiten kunnen aanleiding geven af te wijken van de bepalingen van dit waterakkoord, welke
gelden bij normale omstandigheden.

2.

De waterbeheerders nemen de inspanningsverplichting op zich om kwaliteitscalamiteiten zo veel als
redelijkerwijs mogelijk is binnen hun eigen beheersgebied te bestrijden. Eerst indien het onmogelijk
blijkt de bestrijding in het eigen beheersgebied succesvol te kunnen laten plaatsvinden, zal een
verontreiniging zo snel mogelijk naar zee worden afgevoerd, mits daartegen geen overwegende
milieubezwaren bestaan. Hiertoe overleggen de betrokken waterbeheerders met Rijkswaterstaat
Zuid-Holland.

3.

Bij kwaliteitscalamiteiten op de Rijn, de Rijntakken of op de benedenrivieren zal Rijkswaterstaat ZuidHolland zich inspannen om de Hollandsche IJssel zoveel mogelijk van verontreiniging te vrijwaren
door het sluiten van de Stormvloedkering in de Hollandsche IJssel. Van deze maatregel worden de
andere waterbeheerders ten spoedigste op de hoogte gesteld. Indien nodig wordt het aanvoeren van
water uit de Hollandsche IJssel op verzoek van het Rijkswaterstaat Zuid-Holland i.v.m. te grote
peilverlaging gestaakt.

4.

Iedere waterbeheerder zorgt er voor dat praktijkervaringen tijdens bijzondere en calamiteuze
situaties, waarop dit akkoord betrekking heeft, geïncorporeerd worden in het vigerende
calamiteitenplan voor zijn beheersgebied. Daarnaast zorgen de waterbeheerders er voor dat de
calamiteitenplannen geldend voor de verschillende omliggende beheersgebieden op elkaar zijn
afgestemd. Bestaande regelingen dienen in het calamiteitenplan te worden opgenomen.

5.

Overleg over actuele probleemsituaties ten aanzien van de waterkwaliteit vindt plaats binnen de, in
artikel 8a genoemde, “Overleggroep Calamiteiten Waterkwaliteit”.

Artikel 6 Registratieplicht
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1.

De waterbeheerders zijn verplicht de af- en aangevoerde hoeveelheid water via de werken (zie
bijlage 4) naar en van de Hollandsche IJssel/Lek te registreren op orde dagbasis.

2.

Registratie van de debieten dient plaats te vinden op grond van meting of berekening. De
waterbeheerders dienen te streven naar een nauwkeurigheid in de resultaten van de meting of
berekening, die maximaal 10% afwijkt van de werkelijk verplaatste hoeveelheid water.

3.

De waterbeheerders onderzoeken en registreren de kwaliteit van het water, dat door de rivieren
wordt aangevoerd, dan wel die van het water dat naar de Hollandsche IJssel en Lek wordt afgevoerd

13

of er aan wordt onttrokken. Welke parameters voor de kwaliteit van het water relevant zijn, staat
vermeld in bijlage 5.
3a. De waterbeheerders bepalen, na onderling overleg in de overleggroep als genoemd in artikel 9 lid 1,
ieder voor het eigen beheersgebied de wijze waarop de kwaliteit van het aan- en afgevoerde water
wordt vastgesteld, de frequentie daarvan en de plaats van de monsternamepunten.
3b.

Vóór 1 oktober van ieder jaar wordt door de waterbeheerders ten behoeve van het komende
kalenderjaar een voorstel voor een onderzoeksprogramma ingediend en in de overleggroep als
genoemd in artikel 9 lid 1 besproken. Het onderzoeksprogramma moet de basis vormen voor het
verkrijgen van data t.b.v. het opstellen van water- en stoffenbalansen. Dit onderzoeksprogramma
dient tenminste te bevatten de keuze van de in bijlage 5 genoemde monitoring en indicatieve
parameters, alsmede de wijze waarop van deze parameters de concentratie en jaarvracht in het aanen afgevoerde water zullen worden bepaald. Wijziging van bijlage 5 is alleen mogelijk door een
unaniem besluit van de Overleggroep Waterbeheer.

Artikel 7 lnformatieplicht
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1.

Vóór 1 juli van ieder kalenderjaar dient iedere waterbeheerder per afvoer- en aanvoerpunt volgens
bijlage 2, een schriftelijke rapportage te doen aan de Overleggroep Waterbeheer als genoemd in
artikel 9. Ten aanzien van de wijze waarop de gegevens worden aangeleverd, vindt afstemming in de
Overleggroep Waterbeheer plaats.
Deze verslaglegging wordt schriftelijk gedeponeerd bij de vertegenwoordiger van het Rijkswaterstaat
Zuid-Holland in de Overleggroep Waterbeheer. De gegevens worden verwerkt tot water- en
stoffenbalansen.

2.

In buitengewone omstandigheden (verzilting, wateroverlast, watertekort) zal door de beheerder van
de Hollandsche IJssel en door omliggende waterbeheerders dagelijks informatie worden verstrekt
over de actuele en te verwachten waterhuishoudkundige toestand van de watersystemen in de
beheersgebieden aan de van toepassing zijnde overleggroep.

3.

Ten behoeve van een situatie, waarin een intensief contact tussen de verschillende waterbeheerders
nodig is, is door Rijkswaterstaat Zuid-Holland een lijst met 'contactadressen’ opgesteld, welke
jaarlijks wordt geactualiseerd en toegezonden aan alle waterbeheerders (zie bijlage 7).
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H3. Evaluatie en overleg
...............................................................................

Artikel 8 Evaluatie
1.

Rijkswaterstaat Zuid-Holland roept tenminste eens per vijf jaar de waterbeheerders bijeen om de
effectiviteit van de in het kader van het waterakkoord gemaakte afspraken te evalueren.

2.

Elke waterbeheerder kan de (overige) waterbeheerders verzoeken tot een tussentijdse
evaluatiebijeenkomst. Een dergelijk verzoek wordt schriftelijk ingediend bij het centraal meldpunt.
Rijkswaterstaat Zuid-Holland initieert, na ontvangst van een dergelijk verzoek, overleg, teneinde te
komen tot een tussentijdse evaluatie.

3.

De resultaten van een evaluatie kunnen aanleiding geven tot het indienen van een verzoek tot wijziging
van het waterakkoord.

Artikel 9 Overleg
1.

Er is een Overleggroep Waterbeheer (gericht op een zo optimaal mogelijk peilbeheer en een optimale
waterkwaliteit op de Hollandsche IJssel en omliggende beheersgebieden onder verschillende
hydrologische omstandigheden) waarin iedere waterbeheerder een vertegenwoordiger aanwijst, die
tot taak heeft:
- het onderzoeksprogramma als genoemd in art. 6.3b te bespreken
- de rapportages als genoemd in art. 7.1 te bespreken
- te overleggen over de verwerking en analyse van de gegevens
- te overleggen over het beheer als genoemd in art. 2.6 en art. 2.7
- te overleggen over door enige waterbeheerder gewenste maatregelen
- eventueel gewenst bestuurlijk overleg voor te bereiden.

2.

De Overleggroep Waterbeheer wordt door de vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat Zuid-Holland
bijeengeroepen als tenminste één van de waterbeheerders daartoe de wens heeft te kennen gegeven,
doch minstens éénmaal per kalenderjaar.

3.

De Overleggroep Waterbeheer brengt voor 1 juli van elk jaar een gezamenlijke rapportage over haar
bevindingen uit, van het afgelopen kalenderjaar, met de rapportages betreffende de gegevens als
genoemd in art. 7 als grondslag.

4.

Er is een Overleggroep Maalpeil, waarin de belanghebbende waterbeheerders vertegenwoordigers
aanwijzen. De taken van de overleggroep zijn:
-

-

Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek
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voeren van overleg over de gewenste beheersmaatregelen bij gesloten stormvloedkering
te Krimpen aan den IJssel in situaties dat het maalpeil bereikt of overschreden dreigt te
worden.
voeren van overleg over onder die omstandigheden uit te voeren extra metingen.
rapportage over de situatie van wateroverlast en de genomen maatregelen aan de
Overleggroep Waterbeheer binnen 3 maanden na het sluiten van de Stormvloedkering.

-
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voeren van overleg over de gewenste beheersmaatregelen bij gesloten Stormvloedkering
te Krimpen aan den IJssel in situaties van grote wateroverlast in de omliggende
beheersgebieden.

5.

De Overleggroep Maalpeil wordt door de vertegenwoordiger van het Rijk bij elkaar geroepen zodra
één van de waterbeheerders de wens daartoe te kennen heeft gegeven.

6.

Er is een Overleggroep Calamiteiten Waterkwaliteit waarin de belanghebbende waterbeheerderen
vertegenwoordigers aanwijzen. De taken van de overleggroep zijn:
- voeren van overleg over de gewenste beheersmaatregelen bij calamiteiten in wateren die
elkaar onderling beïnvloeden.
- voeren van overleg over de tijdens de calamiteit gewenste extra metingen.
- rapportage over het verloop van de calamiteuze omstandigheden en het gevoerde afwijkende
beheer aan de Overleggroep Waterbeheer binnen 4 maanden na optreden van de calamiteit.

7.

De Overleggroep Calamiteiten Waterkwaliteit wordt bijeengeroepen door de vertegenwoordiger van
het Rijk zodra één van de waterbeheerders de wens daartoe te kennen geeft.

8.

Bij dreigende verzilting van de Hollandsche IJssel in geval van watertekort fungeert de beraadsgroep
KWA als overleggroep (zie waterakkoord KWA).
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H4. Wijziging van het waterakkoord
...............................................................................

Artikel 10
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Wijziging van het waterakkoord

1.

Indien een schriftelijk verzoek tot wijziging van het waterakkoord, zoals bedoeld in artikel 21 van
de Wet, is ontvangen, wordt dit verzoek besproken in de Overleggroep Waterbeheer.

2.

Indien in de Overleggroep Waterbeheer is overeengekomen dat het waterakkoord moet worden
gewijzigd, wordt de wijziging voorbereid conform artikel 2 1 van de Wet. Rijkswaterstaat ZuidHolland draagt zorg voor het opstarten van het overleg en de aanvang van de voorbereidingen
van wijziging van het waterakkoord, zo spoedig mogelijk, doch binnen 3 maanden nadat een
schriftelijk verzoek, als bedoeld in artikel 21 van de Wet, is gedaan.

H5. Financiën
...............................................................................

Artikel 11 Financiën
Indien aan de naleving van dit waterakkoord kosten zijn verbonden, worden deze kosten door iedere
waterbeheerder, waar het zijn eigen beheersgebied en werken betreft, afzonderlijk gedragen. Er vindt
derhalve geen verrekening tussen de waterbeheerders onderling plaats.
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H6. Overgangs- en slotbepalingen
...............................................................................

Artikel 12 Schadevergoeding
1.

Partijen wijzen Rijkswaterstaat Zuid-Holland aan als bevoegd gezag als bedoeld in artikel 40 van de
Wet.

2.

Indien schadevergoeding, als bedoeld in artikel 40 van de Wet, wordt toegekend worden de kosten
gelijkelijk door de deelnemers gedragen.

Artikel 13 Bezwaar
1.

Partijen wijzen Rijkswaterstaat Zuid-Holland aan als bezwaarinstantie.

2.

Het maken van bezwaar geschiedt door het indienen van een bezwaarschrift gericht aan alle
deelnemende bestuursorganen, ter attentie van Rijkswaterstaat Zuid-Holland.

Artikel 14 Kennisgeving
Rijkswaterstaat Zuid-Holland draagt zorg voor de kennisgeving in de Staatscourant en in één of meer dag-,
nieuws of advertentiebladen, als bedoeld in artikel 20, tweede lid van de Wet.

Artikel 15 Citeertitel
Dit waterakkoord kan worden aangehaald als: "Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek".

Artikel 16 Inwerkingtreding
Dit waterakkoord treedt in werking met ingang van de 8ste dag na die van bekendmaking.
Gegeven te Gouda, 9 december 2005
Ondertekening partijen:

Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek
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Rijkswaterstaat Zuid-Holland,
mede namens Rijkswaterstaat Utrecht en Rijkswaterstaat Oost-Nederland
Hoofdingenieur-Directeur,

Drs. F.J.P. Heuer

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Dijkgraaf

ir. D. Vergunst

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Mr. J.H. Oosters

Hoogheemraadschap van Rijnland

G.J. Doornbos

Bekendmaking heeft plaatsgevonden in: de Staatscourant en in de huis aan huis(week)bladen in de
gemeenten: Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel, Ouderkerk,
Moordrecht, Gouda, Vlist, Oudewater, Montfoort, IJsselstein, Nederlek, Bergambacht, Schoonhoven, Boskoop,
Waddinxveen en Reeuwijk

Ter inzage bij: de deelnemers.
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B. Toelichting bij het Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek
...............................................................................
Algemeen (zie considerans van het Waterakkoord)
Het “Waterakkoord voor de Hollandsche IJssel en Lek” is opgesteld op grond van artikel 17, eerste lid, van de Wet en
artikel 19 van de Uitvoeringsregeling waterhuishouding. Het doel hiervan is, dat afspraken worden vastgelegd over
de aan- en afvoer van water naar/van regionale watersystemen uit/naar het hoofdsysteem. Enerzijds legt het
waterakkoord de in de praktijk gegroeide situatie vast. Het is doelmatig om van complexe situaties, waarin de
werking en bescherming van waterhuishoudkundige systemen nauw samenhangen, afspraken over
beheershandelingen die de systemen onderling beïnvloeden, in een waterakkoord vast te leggen. Anderzijds dienen
er afspraken te worden gemaakt over bijzondere situaties als (dreigende) verzilting, calamiteiten en wateroverlast.
Bij de afweging van belangen en de keuze van te nemen maatregelen zal in bijzondere omstandigheden door de
beheerders steeds rekening moeten worden gehouden met de feitelijke toestand van dat moment. Het waterakkoord
zal hierbij richtinggevend zijn.
Het Uitvoeringsbesluit waterhuishouding artikel 19, punt f legt een verplichting op tot het afsluiten van een
waterakkoord voor de aanvoer uit de Lek, de Hollandsche IJssel en het Amsterdam-Rijnkanaal ten behoeve
van de watervoorziening in delen van Midden-Holland. Naast de aanvoer zal deels ook, om hier na volgende
redenen, de afvoer in het akkoord worden meegenomen. De afvoer van Midden-Holland, de Krimpenerwaard
en de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel vindt plaats op de Hollandsche IJssel, de Nieuwe Maas, de Nieuwe
Waterweg, de Noordzee en het Noordzeekanaal.
Als principe voor de geografische begrenzing van het gebied waarop dit waterakkoord betrekking heeft, is
gekozen voor de watersysteem benadering. Dit houdt in dat het gehele gebied dat voor zijn aanvoer
afhankelijk is van de Lek, benedenstrooms van de stuw Hagestein, en de Hollandsche IJssel in aanmerking
komt voor het akkoord. Dit is in overeenstemming met het Uitvoeringsbesluit. Dit gebied wordt begrensd
door de Lek, het Amsterdam - Rijnkanaal, het Noordzeekanaal, de Noordzee, de Nieuwe Waterweg en de
Nieuwe Maas. Er zijn voor dit gebied al twee akkoorden afgesloten.
Ten eerste is daar het waterakkoord Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen Midden-Holland (KWA) die bij
een tekort aan water van voldoende kwaliteit aanvoer naar Rijnland, Delfland en Schieland en de
Krimpenerwaard regelt.
Daarnaast is er het Waterakkoord voor het Noordzeekanaal en Amsterdam Rijnkanaal dat de aanvoer en
afvoer van water tussen het Noordzeekanaal/Amsterdam - Rijnkanaal en de omliggende beheersgebieden
regelt.
De hier genoemde aanvoeren zijn beide afhankelijk van aanvoer uit de Lek. Het is uiteraard niet nodig om de
daarbij gemaakte afspraken tussen Rijk en (deels) dezelfde beheerders in het onderhavige akkoord te
herhalen. Wanneer van toepassing, wordt naar genoemde akkoorden verwezen. Er is nauwlettend op
toegezien dat de geest en de bepalingen van dit akkoord niet strijdig zijn met de beide al bestaande
akkoorden. Een andere beperking bij de reikwijdte, letterlijk en figuurlijk, van dit akkoord vormt de grootte
van de aanvoer. Voor watersystemen die minder dan 60 m3/min uit de rivieren aanvoeren en die daarmede
geen praktische merkbare invloed op deze uitoefenen, wordt het niet zinnig geacht een waterakkoord af te
sluiten. Dit criterium houdt in dat het niet nodig is om met andere waterschappen, gelegen aan de linker
rivieroever van Lek, Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg waterakkoorden af te sluiten.
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Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ontvangt rechtstreeks water uit de Lek en is daarnaast voor
zijn wateraan- en afvoer indirect afhankelijk van de Hollandsche IJssel. De wateraan- en afvoer uit,
respectievelijk naar de Hollandsche IJssel loopt via de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel en wordt
voornamelijk geregeld via de Waaiersluis te Gouda en met het in dit complex in 2004 gebouwde gemaal. Een
gedeelte van de afvoer van de Stichtse Rijnlanden vindt plaats via het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Voor het gedeelte waarvan het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden water afvoert naar
Hoogheemraadschap Rijnland vigeert het waterakkoord Bodegraven. De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel
is in gedeeld beheer bij Rijkswaterstaat Utrecht en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
Aangezien het Hoogheemraadschap van Delfland niet rechtstreeks water uit de Hollandsche IJssel aanvoert,
maar zijn water aangevoerd krijgt van het Hoogheemraadschap van Rijnland door middel van het gemaal te
Leidschendam, is dit Hoogheemraadschap geen deelnemer aan dit akkoord. Tussen beide genoemde
hoogheemraadschappen is reeds een waterakkoord voor aanvoer naar Delfland afgesloten.
In het waterakkoord wordt onder meer omschreven op welke wijze water wordt aan- en afgevoerd en door
middel van welke werken.
Het waterakkoord is ingedeeld in zes hoofdstukken, waarin de afspraken zijn verwoord met betrekking tot de
aan- en afvoer van oppervlaktewater naar en van de regionale beheersgebieden. Mede op grond van de
wensen, die bij de betrokken waterbeheerders leven ten aanzien van het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer
(zie bijlage 2, 3 en 4), worden er twee verschillende beheerssituaties onderscheiden, te weten:
- normale omstandigheden;
- buitengewone omstandigheden.
Voor beide beheerssituaties zijn afspraken gemaakt over het te voeren waterkwantiteits- en
waterkwaliteitsbeheer voor zover het de relaties tussen de waterbeheerders onderling betreft.
Daarnaast zijn ten behoeve van een verbetering van het beheer afspraken gemaakt met betrekking tot
vergroting van de kennis van het systeem en informatie-uitwisseling.
In de bijlagen bij het waterakkoord is gedetailleerde informatie opgenomen ten aanzien van een aantal
onderwerpen.
N.B. Het akkoord - en dan met name de afspraken over het beheer van de Stormvloedkering te Krimpen aan
den IJssel en het voor de Hollandsche IJssel aan te houden maalpeil bij gesloten kering - is gebaseerd op de
situatie met de Stormvloedkeringen in de Nieuwe Waterweg (Maaslaentkering) en de mond van het
Hartelkanaal (Hartelkering) en het daaraan gekoppelde beheer (sluiten bij stormvloeden waarbij de
hoogwaterstand van NAP + 3,00 m te Rotterdam en/of de hoogwaterstand van NAP + 2,90 m te Dordrecht
overschreden dreigen te worden).
In het volgende wordt per hoofdstuk een nadere toelichting gegeven. De hoofdstukken komen overeen met de
hoofdstukken uit deel A.
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Hoofdstuksgewijze toelichting
...............................................................................

H1.

Begripsomschrijving
(zie H1 van het Waterakkoord)

Ten behoeve van de bruikbaarheid van het waterakkoord zijn, overeenkomstig de Uitvoeringsregeling
Waterhuishouding, de begrippen wateraanvoer, waterafvoer, onttrekken en lozen gedefinieerd. In het
spraakgebruik worden deze begrippen vaak door elkaar gebruikt en spreken bovendien niet altijd voor zich.
De buitengewone omstandigheden zijn onderverdeeld in:
verzilting;
watertekort;
extreem watertekort;
wateroverlast;
calamiteiten.
Bij situaties van watertekort is een onderscheid gemaakt tussen 'gewoon' watertekort, waarbij volgens een
vooraf bepaald waterverdelingsscenario kan worden gewerkt, en extreem watertekort, waarbij
buitengewone maatregelen moeten worden genomen.
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H2

Verplichtingen van waterbeheerders
(zie H2 van het Waterakkoord)

2.0

Algemeen

De Rijn is de hoofdleverancier van water naar de in dit akkoord van belang zijnde beheersgebieden. De
situatie waarbij sprake is van 'normale' of 'buitengewone' omstandigheden is afhankelijk van de grootte van
de Rijnafvoer, de verzilting uit zee en de kwaliteit van het aangevoerde water.

2.1.

Verplichtingen in normale omstandigheden
(zie H2 artikel 2 van het Waterakkoord)

In de situatie dat de rivieren voldoende water afvoeren tezamen met een op verziltingsbestrijding gericht
beheer van de Haringvlietsluizen, levert de aanvoer van water naar de regio geen problemen op. Dit is
doorgaans het geval bij Rijnafvoeren groter dan 1200 m3/s te Lobith. Dit komt gemiddeld ongeveer 310
dagen per jaar voor (85%). Bij (zeer) sterke windopzet kan afhankelijk van het getij bij deze afvoeren ook
bovenstrooms van de mond van de Hollandsche IJssel verzilting optreden (het gaat dan om een verzilting
van korte duur (enkele getijperioden)).
De aanvoerwegen voor de omliggende beheersgebieden zijn onder normale omstandigheden: de Hollandsche
IJssel, de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal. Uit de Hollandsche IJssel
worden voorzien Rijnland/Delfland (maximaal 2100 m3/min), deelgebied Schieland (150 m3/min), deelgebied
de Krimpenerwaard (80 m3/min) en De Stichtse Rijnlanden. Dit laatste Waterschap betrekt een deel van zijn
water (300 m3/min) uit de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel dat op zijn beurt onder normale
omstandigheden water via de Waaiersluis bij Gouda uit de Hollandsche IJssel ontvangt.
Uit de Lek worden rechtstreeks voorzien: De Stichtse Rijnlanden (eventueel met aanvoer naar de
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel).
De werken ten behoeve van de wateraan- en afvoer van de Hoogheemraadschappen zijn als volgt:
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, deelgebied Schieland
Waterafvoer
Waterafvoer naar de Hollandsche IJssel door middel van vier gemalen (polder- en boezemgemaal) Abraham
Kroes, Capelle (Middel Watering en Oostgaarde) en Hitland met een gezamenlijke capaciteit van 1172 m3/min.

Wateraanvoer
Aanvoer van water ten behoeve van peilhandhaving en doorspoeling voor het gehele beheersgebied vanuit de
Hollandsche IJssel geschiedt bij de Snelle Sluis en bij Capelle. In totaal is de maximale behoefte voor
Schieland 150 m3/min.
Waterkwaliteit
Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft ook het waterkwaliteitsbeheer binnen
het beheersgebied en voert in dit kader jaarlijks metingen uit naar de waterkwaliteit op een aantal punten.
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De voor dit waterakkoord van belang zijnde punten, gemeten/te meten parameters en meetfrequenties, z ijn
vermeld in bijlage 3 en 4.
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, deelgebied Krimpenerwaard
Waterafvoer
Waterafvoer naar de Hollandsche IJssel door middel van vijf gemalen met een gezamenlijke capaciteit van
804 m3/min (gemalen: Johannes Veurink, Kromme-Geer en Zijde, De Nesse, Verdoold en Stolwijkersluis),
waterafvoer naar de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel middels één gemaal capaciteit 30 m3/min (gemaal
Waterstellingmolen/Beneden-Haastrecht) en waterafvoer naar de Lek (gemaal Krimpenerwaard) capaciteit
400 m3/min.
In de Krimpenerwaard wordt in het kader van het landinrichtingsplan een intern boezemsysteem aangelegd dat
bemalen wordt door drie nieuwe hoofdgemalen die water op de omringende rijkswateren uitslaan tw: Johannes
Veurink (Krimpen aan den IJssel) en Stolwijkersluis (Gouda) op de Hollandsche IJssel en Krimpenerwaard
(Bergambacht) op de Lek. Het gemaal molen beneden Haastrecht aan de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel blijft in
het kader van het landinrichtingsplan overigens gehandhaafd, ook in de functies die het heeft.
In de komende jaren zullen de oude gemalen langs de Hollandsche IJssel successievelijk buiten werking gesteld
worden en worden vervangen door tussengemalen die hun water uitslaan op de interne boezem.
Wateraanvoer
Waterinlaat ten behoeve van de peilbeheersing en doorspoeling vindt plaats via natuurlijke inlaten langs de
Hollandsche IJssel ca. 80 m3/min en de Lek (deels via de Vlist) ca. 230 m3/min. De inlaten bevinden zich
noodzakelijk ter plaatse van de gemalen.
Bij verzilting van de Hollandsche IJssel wordt alleen water via de Lek ingelaten.
Na realisatie van het interne boezemsysteem zal waterinlaat uitsluitend plaats vinden vanuit de Lek.
Waterkwaliteit
Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft ook het kwaliteitsbeheer binnen het
beheersgebied en voert in dit kader ook jaarlijks metingen uit naar de waterkwaliteit op een aantal punten.
De voor dit akkoord van belang zijnde punten en gemeten/ te meten parameters en meetfrequenties, zijn in
bijlage 4 vermeld.
Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterafvoer
Waterafvoer van Rijnlands boezem naar de Hollandsche IJssel door middel van één van de vier
boezemgemalen (gemaal Gouda) en van de stadsboezem van Gouda met een gezamenlijke capaciteit van 2192
m3/min.
Wateraanvoer
De aanvoer van water ten behoeve van peilbeheersing en doorspoeling voor het gehele Rijnlandse
beheersgebied en de doorvoer ten behoeve van het Hoogheemraadschap van Delfland vanuit de Hollandsche
IJssel via het gemaal bij Gouda, met een waterbehoefte van 1920 m3/min (dit komt gemiddeld 1 keer in de
35 jaar voor).
Boezempeil Rijnland
Onder normale omstandigheden bedraagt het streefpeil op de boezem NAP – 0,62 m in de winter en NAP –
0,59 m in de zomer. De waterstanden worden gehandhaafd door middel van 4 boezemgemalen voor de
afvoer (Katwijk, Halfweg, Spaarndam en Gouda) en één voor de aanvoer (Gouda).
Waterkwaliteit
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Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft ook het kwaliteitsbeheer binnen het beheersgebied en voert in dit
kader ook jaarlijks metingen uit naar de waterkwaliteit op een aantal punten. De voor dit akkoord van belang
zijnde punten en gemeten/ te meten parameters en meetfrequenties, zijn in bijlage 4 vermeld.
Rijkswaterstaat Utrecht
De aan- en afvoer van water van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel vindt primair plaats bij de Waaiersluis te
Gouda. De Waaiersluis bestaat uit een scheepvaartsluis, een spuisluis en vanaf 2004 een gemaal in het
spuigedeelte. Water wordt aan- en afgevoerd via de spuisluis; daarnaast vinden er schutverliezen plaats waarvan
de grootte afhankelijk is van het waterstandsverloop op de Hollandsche IJssel.
Waterafvoer
De waterafvoer naar de Hollandsche IJssel via de Waaiersluis bij Gouda gebeurt met een gemiddelde spui
van ca. 840 m3/min (per spuimogelijkheid: lees laagwaterperiode). In principe is het mogelijk om twee maal
per etmaal te spuien. Echter, praktisch wordt dit alleen gedaan als dit noodzakelijk is in situaties met grote
wateroverlast in de polders en op de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.
In 2004 is de bouw van een nieuw gemaal bij de Waaiersluis voltooid. Dit gemaal kan 450 m3/min afvoeren
van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel naar de Hollandsche IJssel. Het gemaal wordt ingezet bij groot
waterbezwaar in de regio van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel en wanneer het voor langere tijd niet
mogelijk is te spuien met de Waaiersluis.
Wateraanvoer
De gemiddelde wateraanvoer via de Waaiersluis te Gouda naar de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel is
onder normale omstandigheden ca. 300 m3/min (etmaalgemiddelde). Per inlaatperiode (hoogwaterperiode)
wordt gemiddeld ca. 1200 m3/min water ingelaten. De maximuminlaat van de Waaiersluis per inlaatperiode
is ca. 1800 m3/min.
De gemiddelde aanvoer per etmaal via de Waaiersluis bij grote watervraag van polders in het boezemgebied
is ca. 360 m3/min (waarvan 60 m3/min voor de boezem. Het water voor de boezem van de Gekanaliseerde
Hollandsche IJssel is nodig om het schutverlies bij diverse sluizen en de verdamping te compenseren. De
wateraanvoer wordt voornamelijk gestuurd middels peilbeheer.
Bij onvoldoende wateraanvoer via de Waaiersluis wordt extra water aangevoerd via het Noordergemaal dat
water uit het Amsterdam-Rijnkanaal pompt. De aanvoer van water vanuit de Lek bij Vreeswijk (inlaat in
beheer bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) is primair bedoeld voor peilhandhaving in de stad
Utrecht, maar heeft ook invloed op de peilbeheersing van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Het
streefpeil van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel is ca. NAP + 0,55 m.
De Prinses Beatrixsluizen te Nieuwegein verbinden de Lek met het Lekkanaal. In normale omstandigheden wordt er
door het schutten bij de sluizen netto water aangevoerd van de Lek naar het Lekkanaal. Daarnaast wordt indien
noodzakelijk voor het Amsterdam-Rijnkanaal extra water ingelaten. Bij lage waterstanden op de Lek is het netto
schutverlies de andere kant op (dus waterafvoer naar de Lek).
Waterkwaliteit
Het waterkwaliteitsbeheer van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel wordt voor het gedeelte in de provincie
Zuid-Holland (Oudewater - Gouda) gevoerd door het Rijk. Dit houdt in het uitoefenen van de reguliere
waterkwaliteitstaken in het kader van de WVO (vergunningverlening en handhaving WVO). Er vindt geen
routinematige monitoring plaats in dit deel van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Wateraanvoer
Wateraanvoer vanuit de Lek via inlaatsluis Vreeswijk met een maximum capaciteit van 720 m3/min ten
behoeve van doorspoeling en peilhandhaving van de stad Utrecht. Wateraanvoer vanuit de Lek via inlaat De
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Koekoek met een capaciteit van ca. 300 m3/min ten behoeve van peilhandhaving in de Lopikerwaard en ten
behoeve van de Kleinschalige Wateraanvoer Voorzieningen.
Waterafvoer
Waterafvoer naar de Lek via gemaal De Koekoek met een capaciteit van 2 x 336 m3/min.
Waterkwaliteit
Het gedeelte van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel dat in de provincie Utrecht ligt is voor wat betreft de
waterkwaliteit in handen van De Stichtse Rijnlanden. In het kader van het huidige beheer, voert De Stichtse
Rijnlanden jaarlijks metingen uit naar de waterkwaliteit op een aantal punten. De voor dit waterakkoord van
belang zijnde punten, gemeten/te meten parameters en meetfrequenties, zijn in bijlage 3 en 4 vermeld.

Wateraanvoer watersysteem Neder-Rijn/Lek; huidige situatie
In het voorliggende waterakkoord is sprake van wateraanvoer vanuit of via het watersysteem NederRijn/Lek. Vanuit dit watersysteem kunnen ook andere gebieden van water worden voorzien. Derhalve dient
de totale aanvoerbehoefte in het kader van dit waterakkoord te worden beschouwd in samenhang met de
aanvoerdebieten van deze andere gebieden.
In concreto zijn aan de orde:
 het vigerende KWA
 het vigerende waterakkoord Noordzeekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal
 het waterakkoord Betuwepand Amsterdam-Rijnkanaal
 het waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek
 overige bestaande aanvoeren en onttrekkingen direct vanuit het Neder-Rijn/Lek-systeem
Indien alle relevante maximum debieten bij elkaar worden opgeteld, bedraagt de cumulatieve waterbehoefte
(in de huidige situatie) meer dan het dubbele van het debiet van 25 m3/s dat bij volledig stuwen van de
Neder-Rijn bij Driel wordt doorgelaten. In de situatie dat de Waal bij Tiel lager is dan NAP + 3 m, worden de
Prins Bernhardsluizen open gezet (vanwege te gering waterstandsverschil tussen Waal en Lek). Dit betekent
dat in een dergelijke situatie de wateraanvoer niet alleen afhankelijk is van wat er bij Driel wordt
doorgevoerd maar ook van de aanvoer vanuit de Waal.
Toekomstige ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de waterbehoefte en de waterverdeling
Het voorliggende waterakkoord is niet afgestemd op een aantal veranderingen die in de toekomst mogelijk in
het waterbeheer van Nederland gaan plaatsvinden. Projecten die mogelijk van invloed zijn op ontwikkelingen
in het landelijke waterbeheer en die van invloed kunnen zijn op de afspraken die in dit waterakkoord zijn
gemaakt zijn:
 Nationaal Bestuursakkoord Water
 Nadere uitwerking deelstroomgebiedsvisies Midden-Holland, Zuid-Holland-Zuid en Amstelland
 Alternatief Beheer Haringvlietsluizen volgens scenario De Kier (Rijkswaterstaat Zuid-Holland)
 Nationale en regionale Droogtestudie
 Evaluatie waterverdeling bij splitsingspunt IJsselkop (Rijkswaterstaat Oost-Nederland) in het kader van
de landelijke “Droogtestudie”
 Deelstroomgebiedsplannen in het licht van de Europese Kaderrichtlijn Water
De lijst van bovengenoemde projecten is niet limitatief bedoeld. Ook de gevolgen van andere projecten
kunnen leiden tot aanpassing van het voorliggende waterakkoord. In het algemeen geldt dat wanneer
belangrijke wijzigingen in de grootte van lozingen of onttrekkingen, in de kwaliteit van het aan- of afgevoerde
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water of in de eigenschappen van het riviersysteem (en met name op de Hollandsche IJssel en Lek) aan de
orde zijn, de consequenties voor het waterakkoord in gezamenlijk overleg zullen worden afgewogen.

2.2

Verplichtingen in buitengewone omstandigheden
(zie H2 artikel 3 van het Waterakkoord)

Dreigende verzilting mond Hollandsche IJssel
In die omstandigheden waarbij de afvoer van de Rijn te Lobith lager is dan 1200 m3/s en een verhoging door
zee-invloed van het chloridegehalte in de Hollandsche IJssel wordt geconstateerd en er een ongunstig
verwachtingspatroon is ten aanzien van verzilting van de monding van de Hollandsche IJssel, kan er een
tekort aan zoet water ontstaan in de beheersgebieden van Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard en
Rijnland.
Het bedieningsregime van de Haringvlietsluizen is erop gericht om verzilting van de Hollandsche IJssel te
voorkomen. Tot een Rijnafvoer van ongeveer 1200 m3/s bij Lobith blijkt dit mogelijk. Dit regime is gebonden
aan het Beheersplan van de Rijkswateren.
Eventuele veranderingen in dit regime zijn daarmede eveneens gebonden aan dit Beheersplan en
bijbehorende procedures ingevolge de Wet en stijgen dientengevolge uit boven afspraken gemaakt bij dit
waterakkoord.
Bij lagere Rijnafvoeren (< 1200 m3/s) en afhankelijk van het getij op zee eventueel versterkt door windopzet
(een 0,5 m of meer) is de bovenafvoer niet meer in staat bij vloed de zouttong bij de mond van de
Hollandsche IJssel weg te houden. Er dreigt dan verzilting van de Hollandsche IJssel zelf. Van verzilting door
zee-invloed is sprake wanneer het chloridegehalte in de mond van de Hollandsche IJssel te Krimpen aan den
IJssel 50 mg/l hoger is dan het achtergrondgehalte van het Rijnwater twee dagen tevoren in Lobith. Bij
doorgaande aanvoer van water uit de Hollandsche IJssel door de omringende waterschappen wordt water
met een hoog chloridegehalte de Hollandsche IJssel ingetrokken. Omdat de Hollandsche IJssel geen
bovenafvoer kent is er geen bestrijding mogelijk, zodoende kan die verzilting van lange duur zijn.
Of er (kans op) verzilting aanwezig is, moet worden geconstateerd met behulp van de vaste zoutmeters bij
de van Brienenoordbrug en bij de Stormvloedkering Hollandsche IJssel, door meting van het chloridegehalte
m.b.v. boten en door het opstellen van voorspellingen. Rijkswaterstaat Zuid-Holland zal de betrokken
beheerders en de technisch coördinator KWA in een dergelijk geval waarschuwen. Om verdere verzilting van
de Hollandsche IJssel zoveel mogelijk te beperken hebben de waterbeheerders van de omliggende gebieden
de inspanningsverplichting de aanvoer zoveel als mogelijk is te reduceren. Dit om het proces van verzilting
van de mond van de Hollandsche IJssel en verder stroomopwaarts richting Gouda zo veel mogelijk te
vertragen. Wanneer er aan de KWA-criteria wordt voldaan, kunnen de Kleinschalige
Wateraanvoervoorzieningen Midden-Holland in werking worden gesteld en kan, indien dat niet voldoende is,
alsnog (verzilt) water uit de Hollandsche IJssel worden aangevoerd, e.e.a. conform de prioritering volgens
de verdringingsreeks.

Verzilting mond Hollandsche IJssel
In geval van (langdurige) verzilting van de mond van de Hollandsche IJssel vindt de aanvoer van water naar
Midden-Holland plaats uit het Amsterdam-Rijnkanaal en uit de Lek. Het waterakkoord Kleinschalige
Wateraanvoervoorzieningen Midden-Holland is onder dergelijke omstandigheden in werking. Een deel van het
water wordt doorgevoerd ten behoeve van Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard. Voor Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard bestaat
tevens de mogelijkheid om via Hoogheemraad-schap van Delfland water vanuit het Brielse Meer aan te
voeren.
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De hoeveelheid ter beschikking te stellen water hangt samen met de landelijke droogte. Wanneer er sprake
is van een landelijk zoetwater tekort treedt de prioriteitenstelling volgens de landelijke verdelingsregeling in
werking. Het op peil houden van de waterstanden wanneer er gevaar bestaat voor onomkeerbare klink en/of
instabiliteit van boezemkaden heeft prioriteit 1. Over het wateraanbod vanuit het rijkswatersysteem wordt
door de Landelijke Coördinatie Commissie Waterverdeling overleg gevoerd; zij adviseert de staatssecretaris
van Verkeer en Waterstaat dienaangaande.
Is er onvoldoende water om aan het minimum van prioriteit 1 te voldoen dan is er sprake van een extreem
watertekort. Overeenkomstig het Waterakkoord Noordzeekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal wordt dan het
Regionaal Droogte-overleg door de Rijkswaterstaat Utrecht bijeengeroepen om het beschikbare water te
verdelen.
Stormvloed en hoge rivierafvoeren
(zie H2 artikel 4 van het Waterakkoord)
In geval de verwachting van stormvloed bestaat, gaat er ten spoedigste een waarschuwing van 's Rijkszijde
(Stormvloedwaarschuwingsdienst) uit.
In verband met de niet verhoogde en verzwaarde dijken langs de Hollandsche IJssel, om reden waarom de
Stormvloedkering bij Krimpen aan den IJssel is gebouwd, wordt de kering tijdig gesloten. Dit gebeurt
wanneer naar verwachting het peil van NAP + 2,00 m te Hoek van Holland zal worden bereikt. Afhankelijk van
verval en rivierafvoer komt deze stand overeen met NAP + 2,20 m à 2,25 m bij Krimpen aan den IJssel
binnen. Het bedieningsvoorschrift van de Stormvloedkering is zodanig dat een keerpeil van NAP + 2,25 m
niet overschreden wordt.
De stand waarbij de kering gesloten moet zijn (keerpeil) bedraagt NAP + 2,25 m. Naar aanleiding van de
bouw van het nieuwe gemaal bij de Waaiersluis is overeengekomen om een aangepaste regeling voor het
bedieningsregiem van de Stormvloedkering te treffen. Dit om te voorkomen dat de inzet van het nieuwe
gemaal nadelige gevolgen heeft voor het waterbeheer van de andere waterbeheerders.
Ten aanzien van het moment /tijdstip van sluiten van de kering wordt het volgende overeengekomen:
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1a.

Wanneer onder stormomstandigheden een waterstand te Hoek van Holland verwacht wordt tussen
NAP + 2 m en NAP + 3 m, tezamen met een waterbezwaar op Rijnlands boezem kleiner dan gemiddeld
100 m3/s, wordt de Stormvloedkering in de Hollandsche IJssel gesloten op basis van een keerpeil van
NAP +2,25 m.

1b.

Wanneer onder stormomstandigheden een waterstand te Hoek van Holland verwacht wordt tussen
NAP + 2 m en NAP + 3 m, tezamen met een waterbezwaar op Rijnlands boezem groter dan gemiddeld
100 m3/s, wordt de Stormvloedkering in de Hollandsche IJssel gesloten op de laagwaterkentering
voorafgaande aan de stormvloed.

2.

Wordt naar verwachting het peil van NAP + 3,00 m te Hoek van Holland overschreden, dan wordt de
kering op laagwaterkentering voorafgaande aan de stormvloed gesloten.
Deze afwijking van het onder 1a beschrevene is opgenomen om voldoende capaciteit voor
uitslagwater te creëren.

3

In geval van een (dreigende) calamiteit door wateroverlast bij één van de waterbeheerders kunnen
zij RWS Zuid-Holland verzoeken de Stormvloedkering bij Krimpen aan den IJssel te sluiten op
laagwaterkentering. Zodoende kunnen de betreffende gemalen met zo groot mogelijke capaciteit
water afvoeren naar de Hollandsche IJssel. Bij HHS Rijnland wordt dit verzoek gedaan als de
gemiddelde waterstand van de boezem NAP – 0,55 m bedraagt en verwacht wordt verder te stijgen,
conform fase 2 calamiteitenbestrijdingsplan boezembeheer onder bijzondere omstandigheden. Bij
HHS Schieland en de Krimpenerwaard wordt dit verzoek gedaan bij een in het calamiteitenplan
omschreven peilstijging bij het gemaal Abraham Kroes.
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Bij gesloten Stormvloedkering loopt door de uitslag van gemalen de waterstand achter de kering langzaam op. Met
het oog op de veiligheid van de langs de Hollandsche IJssel gelegen waterkeringen kan op de rivier een maalpeil
worden ingesteld. De Provincie en de waterschappen hadden tot 1999 geen maalpeil vastgesteld. Dit is nu geregeld
in het onderhavige waterakkoord; zie artikel 4, 5e en 6e lid. De Rijkswaterstaat verleent haar medewerking aan het
handhaven van dit maalpeil. In verband met de dijktafelhoogten langs de Hollandsche IJssel hebben Provincie en
waterschappen het maalpeil vastgesteld op NAP + 2,60 m te Krimpen a/d IJssel. Bij de vaststelling van het maalpeil
heeft als belangrijkste graadmeter gespeeld de daadwerkelijke dijktafelhoogten langs de Hollandsche IJssel. De
waterbeheerders zijn van mening dat het vaststellen van dit maalpeil niet thuishoort in een peilbesluit, omdat het
hier in de eerste plaats gaat om het bepalen van het moment waarop alle waterbeheerders hun waterafvoer naar
de Hollandsche IJssel dienen te stoppen. Daarom is het maalpeil opgenomen in dit waterakkoord.
Hoge rivierafvoeren hebben op de waterstanden van de benedenrivieren een aanzienlijk mindere invloed dan
op de bovenrivieren. Wel is het mogelijk dat door een combinatie van hoge ebstand en zeestandverhoging
door wind de Haringvlietsluizen niet kunnen spuien. Uiteraard loopt door de laatste twee oorzaken ook de
binnenwaterstand op de benedenrivieren op. Wordt in zo'n geval, bij aanhoudende ongunstige
weersverwachting een stand van NAP + 2,25 m bij Krimpen aan den IJssel berekend dan zal zonder meer tot
sluiting worden overgegaan. De ervaring leert dat de volgende vloed aanzienlijk hoger kan uitvallen.
De situatie is in het algemeen tijdig te voorzien zodat er ook tijdig gewaarschuwd kan worden. Peilstanden
op de Hollandsche IJssel en procedures zijn hetzelfde als bij stormvloedomstandigheden.
Als het maalpeil is bereikt, gaat de lozing van afvalwater (effluent van de zuiveringsinstallaties) op de
Hollandsche IJssel door. De totale hoeveelheid afvalwater die op de Hollandsche IJssel wordt geloosd
bedraagt ongeveer 40 m3/min. Het stoppen van de waterzuivering zou leiden tot vervuiling van het
polderwater. Dit vervuilde water zou via de gemalen uiteindelijk ongezuiverd weer in de rivier terechtkomen.
Als het maalpeil is bereikt, blijven de gemalen Mallegat en Hanepraai (samen 150 m 3/min) water lozen op de
Hollandsche IJssel om de stadsboezem van Gouda op streefpeil te houden. Gelijktijdig wordt dan bij gemaal
Pijnacker-Hordijk te Gouda 150 m3/min uit de Hollandsche IJssel ingelaten. Het netto resultaat is dat bij
maalpeil op de Hollandsche IJssel geen water wordt geloosd bij Gouda.
In de aangepaste regeling voor de inzet van de Stormvloedkering onder omstandigheden dat storm en
waterbezwaar gelijktijdig optreden, wordt gebruik gemaakt van het te verwachten waterbezwaar op
Rijnlands boezem. Hiervoor is gekozen omdat het waterbezwaar op deze boezem 24 uur van tevoren kan
worden voorspeld met een automatisch systeem en omdat gemaal Gouda de grootste capaciteit heeft van de
op de Hollandsche IJssel lozende gemalen. Daarmee is het waterbezwaar bij Rijnland indicatief voor de
bergingsbehoefte op de Hollandsche IJssel, waarop vanuit diverse gebieden (beheerd door Rijk en
waterschappen) wordt afgevoerd.

Calamiteiten
(zie H2 artikel 5 van het Waterakkoord)
Calamiteiten worden gerekend tot de buitengewone omstandigheden, met dien verstande, dat het hier
plotseling optredende gebeurtenissen betreft.
In het waterakkoord is een artikel opgenomen over calamiteiten. Het betreft hier alleen die calamiteiten,
waarvoor niet reeds binnen andere kaders regels zijn gesteld.
Bedoeld worden de Rampenwet en artikel 34 van de Wet. Op grond van de Rampenwet ligt de bevoegdheid
om maatregelen voor te schrijven bij de burgemeester van de gemeente waar een ramp plaatsvindt, of
indien nodig bij de Commissaris van de Koningin.
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In artikel 34 van de Wet is een ruime bevoegdheid opgenomen voor de minister van Verkeer en Waterstaat
om in buitengewone omstandigheden opdracht te geven aan waterbeheerders om water aan of af te voeren.
Het betreft hier maatregelen op zowel kwantiteits- als kwaliteitsgebied.
Indien er in of nabij het oppervlaktewater een calamiteit optreedt, die niet binnen de bovengenoemde kaders
valt, wordt de bestrijding daarvan in principe zoveel mogelijk in onderling overleg geregeld.
1.
2.

3.

4.

5.

Kwaliteitscalamiteiten van een geringe omvang. Hierbij betreft het lokale, plotseling
optredende calamiteiten.
Kwaliteitscalamiteiten van grotere omvang. Als de invloed van de plotselinge
verontreiniging zich over meerdere beheersgebieden dreigt uit te strekken, is er sprake
van een calamiteit van grote omvang.
Kwaliteitscalamiteiten bovenstrooms. Bij calamiteiten op de Rijn en Rijntakken en in het
benedenrivierengebied wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de verontreinigingen de
Hollandsche IJssel bereiken door eventueel de Stormvloedkering bij Krimpen aan den
IJssel te sluiten.
Kwantiteitscalamiteiten. Hierbij moet gedacht worden aan het in ongerede raken van een
waterhuishoudkundig werk zoals een dijkdoorbraak, ernstige defecten aan sluisdeuren en
dergelijke.
Wateroverlastsituaties. Op de boezem van Rijnland is sprake van dreigende wateroverlast
als het gemiddelde boezempeil de waarde van NAP – 0,50 m bereikt. Bij deze stand treedt
het calamiteitenbestrijdingsplan ‘Boezembeheer in bijzondere omstandigheden’ in werking.

De waterbeheerders hebben allen ongeveer dezelfde handelwijze ten aanzien van kwaliteitscalamiteiten.
Plotseling optredende waterverontreinigingen worden zoveel mogelijk binnen het eigen beheersgebied
geïsoleerd en opgeruimd, hetgeen ook als inspanningsverplichting in het waterakkoord is opgenomen. Indien
dit om één of andere reden niet mogelijk is, of omdat een kwaliteitscalamiteit van grote omvang is, wordt de
verontreiniging, in overleg met andere betrokken waterbeheerders, zo snel mogelijk naar zee afgevoerd,
mits daar geen overwegende milieubezwaren tegen zijn.
Op de rivier kunnen door calamiteiten stoffen in het water geraken die de kwaliteit ernstig benadelen.
De oorzaak kan velerlei zijn, zoals een kernramp op afstand (Tsjernobyl), een brand waardoor sterk
verontreinigd bluswater in de rivier geraakt (Sandoz), een calamiteit binnen een bedrijf of
zuiveringsinstallatie dat/die op de rivier loost, een aanvaring met een chemicaliën- of olievervoerend schip.
Afhankelijk van de plaats en uiteraard samenhangend met de omvang van verwachte gevolgen kan er, al dan
niet tijdig, gewaarschuwd worden. Wanneer de gevolgen voor wat betreft de waterkwaliteit van de
benedenrivieren ernstig zijn, zal er onmiddellijk een waarschuwing van 's Rijkszijde uitgaan. Deze
waarschuwing zal veelal worden gevolgd door het sluiten van de Stormvloedkering Hollandsche IJssel en het
sluiten of niet opengaan van de Haringvlietsluizen ter bescherming van het Haringvliet. De aanvoer uit de
Hollandsche IJssel dient dan -om te grote peilverlaging op de Hollandsche IJssel te voorkomen - te worden
beperkt. Omgekeerd, om wateroverlast te voorkomen, kan het noodzakelijk zijn dat het afvoeren van water
naar de Hollandsche IJssel wordt beperkt. Eén en ander hangt samen met de waterstand op de Hollandsche
IJssel op het moment van sluiten van de kering.
Het staken van aanvoer uit andere inlaatpunten wordt, in verband met de verontreinigingssituatie in overleg
met Rijkswaterstaat Zuid-Holland, aan de inzichten van de waterschappen overgelaten.
Afhankelijk waar de calamiteit optreedt kan het noodzakelijk zijn dat bij een calamiteit bovenstrooms van de
IJsselkop, ter bescherming van het IJsselmeer (drinkwatervoorziening), de stuwen bij gestuwde NederRijn/Lek op deze rivieren getrokken worden om te voorkomen dat, meer dan nodig, verontreinigd water het
IJsselmeer bereikt. Met deze maatregel wordt tevens bereikt dat de verontreiniging langs de kortste weg
naar zee wordt afgevoerd.
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Een dergelijke maatregel zal mogelijk eveneens noodzakelijk zijn wanneer de calamiteit op de Neder-Rijn of
de Lek zelf plaatsvindt.
Door het nemen van deze maatregelen kan het eventueel voorkomen dat meer verontreinigd water door de
Lek wordt afgevoerd dan bij (deels) gesloten stuwen het geval zou zijn.
Voor kwantiteitscalamiteiten zijn verschillende voorzieningen bij de waterbeheerders aanwezig, zoals
noodkeringen, noodstuwen etc.
Registratieplicht
(zie H2 artikel 6 van het Waterakkoord)
In de Wet is gesteld, dat de waterbeheerders de aan- en afvoer van water ten opzichte van elkaar regelen
en vastleggen.
Daarnaast is het de wens van de deelnemers aan dit waterakkoord om meer inzicht te hebben in de aan- en
afgevoerde hoeveelheden water, en de kwaliteit daarvan, teneinde de invloed hiervan op de door de
deelnemers beheerde watersystemen te kunnen bepalen.
Dit is van belang voor een adequaat beheer in normale en extreme omstandigheden (met name bij droogte),
maar bijvoorbeeld ook om het bereiken van milieudoelstellingen (normen in het kader van het project
Integrale Normstelling Stoffen (INS) eventueel aangepast als gevolg van de regeringsbeslissing over NW4 en
NMP3) en het naleven van (inter)nationale afspraken over emissiereductie te controleren. Op de
Hollandsche IJssel heeft in 1997 onderhoudsbaggerwerk plaatsgevonden om nautische redenen en zal de
rivierbodem in de toekomst worden gesaneerd. Monitoring van bronnen en bodem is noodzakelijk om
ontwikkelingen te kunnen volgen en oorzaken te interpreteren.
Er zijn afspraken gemaakt over de belangrijkste balansposten, zodanig dat het grootste deel van de
waterbalans wordt gedekt. Hiervoor is het voldoende als de debieten van alle gemalen en afvoeren met een
capaciteit, die groter is dan 60 m3/min (1 m3/s) worden geregistreerd en van alle aanvoeren, die groter zijn
dan 50 m3/min. De ligging en de capaciteit van de gemalen ten aanzien van de afvoeren en aanvoeren zijn
aangegeven in bijlage 2 en 4 bij het waterakkoord.
Ter bepaling van de stofvrachten (en de invloed daarvan) op de in het geding zijnde watersystemen, is
gekozen voor een gemeenschappelijke aanpak. Daarbij wordt uitgegaan van de bestaande gegevensinwinning
van de deelnemende waterbeheerders en wordt op die basis informatie aan elkaar uitgewisseld. Zo kunnen
stofstromen worden vastgesteld en de invloed hiervan op de watersystemen met elkaar worden besproken.
Dan zal ook worden bekeken of de verkregen informatie voldoende is om te controleren of de milieudoelen
(minimum kwaliteitsniveau binnen planperiode NW4 en als richtinggevend doel op lange termijn de
streefwaarde) worden bereikt en/of de emissiedoelen van (inter)nationale afspraken (waaronder de
doelstellingen vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water) worden gerealiseerd.
In bijlage 5 bij het waterakkoord is een overzicht van meetpunten, te bepalen parameters en
meetfrequenties opgenomen, volgens thans bestaande monitoringsprogramma’s van de deelnemende
waterbeheerders. Deze lijst moet worden beschouwd als een minimum voor de te registreren parameters.
De lijst kan in onderling overleg door de deelnemers worden aangepast, mits daarover eenstemmigheid
bestaat. Ook dienen de deelnemers over de monitoringsprogramma’s met elkaar te overleggen. Hiertoe is
een Overleggroep Waterbeheer nodig (zie artikel 8), waarin deze zaken besproken kunnen worden en waarin
ook afspraken kunnen worden gemaakt. De Overleggroep heeft volmacht om bijlage 5 aan te passen aan de
eisen van het moment.
In de beheersgebieden waar het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer gescheiden zijn, dienen beide
waterbeheerders hun eigen gegevens toe te leveren.
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Overigens bepalen de waterbeheerders ieder voor zich de wijze waarop zij de kwaliteit van het aan- en
afgevoerde water vaststellen en welke monsternamepunten het meest representatief zijn.
Informatieplicht
(zie H2 artikel 7 van het Waterakkoord)
In het waterakkoord is de plicht voor de waterbeheerders opgenomen om de verzamelde informatie over
debieten en waterkwaliteit uit te wisselen en hierover met elkaar te overleggen in de Overleggroep
Waterbeheer. Het is praktisch om één centraal punt hiervoor te kiezen, dat als "brievenbus" fungeert.
Er is voor gekozen om dit aan de Overleggroep Waterbeheer zelf over te laten, maar voor de eerste maal
dat de overleggroep vergadert is er voor gekozen de vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat Zuid-Holland
hiervoor aan te wijzen.
Vóór 1 juli van elk jaar doet de Overleggroep verslag van de aan- en/of afgevoerde hoeveelheden water
en/of de kwaliteit daarvan in het voorgaande kalenderjaar.
In buitengewone omstandigheden moeten er over het algemeen maatregelen worden genomen op het gebied
van het waterbeheer. Afhankelijk van de situatie is daarvoor meer en frequenter informatie benodigd. In het
waterakkoord is dan ook opgenomen, dat de waterbeheerders dagelijks informatie verstrekken over de
actuele en te verwachten waterhuishoudkundige toestand van de watersystemen in de beheersgebieden aan
de van toepassing zijnde overleggroep. Het is voor de waterbeheerders noodzakelijk om op de hoogte te zijn
van het ontstaan van problemen, die in het watersysteem optreden, om hier de te nemen maatregelen op af
te stemmen.
In geval van wateroverlast vindt deze informatieverzameling – en verstrekking plaats onder verantwoording van de
Overleggroep Maalpeil. In geval van watertekort en/of verzilting vindt deze informatieverzameling – en verstrekking
plaats onder verantwoording van de Commissie KWA, als de KWA in werking is, of onder verantwoording van de
Overleggroep Waterbeheer, indien dit niet het geval is.
Ten behoeve van een situatie, waarin een intensief contact tussen de verschillende instanties nodig is, wordt
door Rijkswaterstaat Zuid-Holland, een lijst met contactadressen opgesteld, welke jaarlijks wordt
geactualiseerd en toegezonden aan alle waterbeheerders.
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H3

Evaluatie en overleg
(zie H3 van het Waterakkoord)

3.1

Evaluatie
(zie H3 artikel 8 van het Waterakkoord)

De gegevens, die nodig zijn voor de evaluatie van het gevoerde beheer, zijn als gevolg van het bepaalde
onder Registratie- en informatieplicht beschikbaar bij Rijkswaterstaat Zuid-Holland. De bewerking van
deze gegevens en de voorbereiding van de evaluatie daarvan zal door Rijkswaterstaat Zuid-Holland worden
uitgevoerd. Hierbij zal tevens worden nagegaan of de in het waterakkoord gemaakte afspraken doelmatig en
doeltreffend zijn. Vervolgens worden de waterbeheerders op de hoogte gesteld van de resultaten van de
evaluatie.
Tenminste éénmaal per twee jaar organiseert het Rijk een bijeenkomst voor alle waterbeheerders, maar op
verzoek van één der waterbeheerders kan ook tussentijds een bijeenkomst worden belegd.
3.2

Overleg
(zie H3 artikel 9 van het Waterakkoord)

Normale omstandigheden
Het is wenselijk dat ook in normale omstandigheden tussen de waterbeheerders (periodiek) overleg wordt
gehouden over de uitwerkingen van het gevoerde waterbeheer, met name daar waar voor de Hollandsche
IJssel en aanpalende watersystemen grote zorg bestaat: de kwaliteit van het water (en de waterbodem). De
in paragraaf 2.3 genoemde Overleggroep (subparagraaf registratieplicht) kan eventuele problemen
signaleren. Daarnaast kan daar over mogelijke oplossingen gesproken worden en eventueel bestuurlijk
overleg worden voorbereid, mocht dit gewenst zijn. De overleggroep dient jaarlijks een verslag te maken van
de stofstromen via de overdrachtspunten aan de Hollandsche IJssel en Lek. De Overleggroep dient minstens
éénmaal per jaar bijeen te komen.
Deze regeling in het kader van dit waterakkoord staat overigens los van de sanering van de Hollandsche
IJssel, waarvoor een bestuursovereenkomst getekend is en die projectmatig (dus via verschillende projecten werkgroepen) wordt aangepakt.
Buitengewone omstandigheden
Voor buitengewone omstandigheden, dus wanneer er op enigerlei wijze problemen (kunnen) ontstaan, dienen
andere regelingen getroffen te worden.
Voor situaties van extreem watertekort wordt volgens het waterakkoord AmsterdamRijnkanaal/Noordzeekanaal het Regionaal Droogte-overleg ingesteld. Het Regionaal Droogte-overleg besluit
op welke wijze het beschikbare water moet worden verdeeld. Hierbij wordt rekening gehouden met het
bepaalde in het waterakkoord Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen Midden-Holland (KWA). Indien in dit
overleg over de verdeling binnen een etmaal geen overeenstemming kan worden bereikt, zal het Rijk een
beslissing nemen.
Als er een situatie van watertekort optreedt, zal er over het algemeen ook landelijk een watertekort zijn. In
dat geval adviseert de Landelijke Coördinatiegroep Waterverdeling (LCW) hoeveel water er beschikbaar
wordt gesteld ten behoeve van de waterverdeling in de regio Noordzeekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal en
tevens of (en in welke mate) van de KWA moet worden afgeweken.
De Landelijke Coördinatiegroep Waterverdeling heeft de volgende taken en bevoegdheden:
- bespreking van de voortgang en afstemming van procedures (o.a. laagwaterdraaiboeken);
- coördinatie en afstemming van bovenregionale maatregelen in perioden van watertekort;
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- de LCW regelt en coördineert de laagwaterberichtgeving, evaluaties van droge perioden, overzichten van
gemaakte kosten en geleden schade etc.
Calamiteiten zijn dermate locatieafhankelijk, dat er per situatie bekeken moet worden met welke
waterbeheerders en instanties overleg moet worden gevoerd.
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H4

Wijziging van het waterakkoord
(zie H4 artikel 10 van het Waterakkoord)

In artikel 21 van de Wet is een voorziening opgenomen voor de situatie dat een deelnemer van een
waterakkoord wijziging daarvan nodig acht. Deze doet daartoe een schriftelijk verzoek aan de andere
deelnemers. De Wet gaat er daarbij van uit dat dit verzoek volstaat om tot wijziging van het waterakkoord
over te gaan. Het tweede lid van artikel 21 bepaalt namelijk zonder meer dat binnen drie maanden na het
verzoek een aanvang wordt gemaakt met de voorbereiding van de wijziging van het waterakkoord. De
procedure voor het opstellen van een waterakkoord geldt ook voor de wijzigingsprocedure. In dit
waterakkoord is opgenomen dat Rijkswaterstaat Zuid-Holland als centraal meldpunt, zorg draagt voor de
procedurele gang van zaken.
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H5

Financiën
(zie H5 artikel 11 van het Waterakkoord)

Over de financiering van waterhuishoudkundige maatregelen en waterhuishoudkundige werken zijn algemene
uitgangspunten en randvoorwaarden geformuleerd in de verschillende nota’s waterhuishouding. Daarnaast
wordt de financieringsstructuur voor het integrale waterbeheer momenteel kritisch tegen het licht
gehouden en zullen er wellicht aanpassingen in deze financieringsstructuur worden aangebracht.
Het voorliggende waterakkoord is in hoofdlijnen een formalisering van het reguliere waterhuishoudkundige
beheer zoals dat thans door de verschillende deelnemers aan het akkoord in onderling overleg wordt
gevoerd. Tot op heden heeft voor kosten van de waterhuishoudkundige maatregelen nog nooit verrekening
tussen de beheerders onderling plaatsgevonden.
De in dit waterakkoord gemaakte afspraak tussen de deelnemers houdt dan ook in, dat deze handelwijze
(geen verrekening onderling) binnen de nu geldende constellatie van bestuurlijk-organisatorische
structuren en financieringsstelsels en bij de beheersafspraken zoals die nu in het akkoord formeel worden
vastgelegd, zal worden gecontinueerd. Dit betekent dat voor de nu voorziene reguliere inspanningen ter
naleving van dit waterakkoord geldt dat de kosten die hieraan verbonden zijn door iedere waterbeheerder,
waar het zijn eigen beheersgebied en werken betreft, afzonderlijk worden gedragen.
Dat laat uiteraard onverlet dat, gelet op het gestelde in de eerste alinea, zich in de toekomst dusdanige
wijzigingen voor kunnen doen, dat dit uitgangspunt (geen verrekening onderling) weer ter discussie gesteld
moet kunnen worden. Dit kan het geval zijn, indien een van de deelnemers in het akkoord zodanig ingrijpende
wensen heeft m.b.t. te treffen maatregelen dat één of meerdere van de andere deelnemers op onevenredig
hoge kosten worden gejaagd. Dit zou zich bijvoorbeeld voor kunnen doen bij een voorgenomen vergroting
van de capaciteit voor de waterafvoer vanuit het omliggende gebied (zie ook artikel 2, lid 3) of bij het
bestrijden van de effecten van calamiteiten. Ook kan de financieringsstructuur van het waterbeheer
dusdanig ingrijpend worden aangepast, dat dit zijn doorwerking dient te hebben in het onderhavige
waterakkoord.
Hoe het ook zij, bij een wijziging van afspraken over waterhuishoudkundige maatregelen en, indien dat nodig
wordt geacht, over de financiering, zal vanzelfsprekend sprake zijn van een aanpassing van het
waterakkoord, zoals aangegeven in artikel 10.
Tenslotte is het denkbaar, dat er als gevolg van de afspraken in het waterakkoord een keer schade ontstaat.
Gedacht kan worden aan situaties van extreme droogte of hoge waterstanden waardoor beheerders zelf te
maken hebben met een verminderde aanvoer of een verminderde mogelijkheid tot afvoer.
Indien in dergelijke gevallen stukken land verdrogen of juist onder water lopen, verzakkingen optreden etc.,
kan de hierdoor ontstane schade niet worden verhaald op de waterbeheerders. Deze bevinden zich namelijk
in een overmachtsituatie; ze kunnen het water immers zelf ook niet kwijt of krijgen onvoldoende aanvoer.
Voorwaarde hierbij is, dat de waterbeheerders aan hun inspanningsverplichting hebben voldaan. In artikel
40 van de Wet is bepaald, dat alleen vergoeding van schade wordt toegekend, indien deze schade
redelijkerwijze niet of niet geheel ten laste dient te komen van degene die de schade geleden heeft.
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H6

Overgangs- en slotbepalingen
(zie H6 van het Waterakkoord)

Schade
(zie H6 van het Waterakkoord)
Artikel 40 van de Wet kent een nadeelcompensatieregeling: "aan degenen die ten gevolge van het vaststellen
van een waterakkoord schade lijdt of zal lijden, welke redelijkerwijs niet tot niet geheel ter zijnen laste
behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet op andere wijze voldoende is verzekerd, wordt door
het gezag dat het desbetreffende besluit heeft genomen, op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen
schadevergoeding toegekend. De schadevergoeding kan worden bepaald in geld of op andere wijze. Een ieder
van de deelnemers kan, als bestuursorgaan, door een benadeelde worden aangesproken. Ter versterking
van de klantvriendelijkheid is Rijkswaterstaat Zuid-Holland als bevoegd gezag aangewezen, en zal op die
wijze als coördinator fungeren. In het waterakkoord is opgenomen dat de kosten evenredig onder de deelnemers worden verdeeld.
Bezwaar
(zie H6 van het Waterakkoord)
Op basis van de Algemene wet bestuursrecht staat de mogelijkheid open om beroep in te stellen. Aan het
instellen van beroep gaat een bezwarenprocedure vooraf. Bezwaar moet worden ingesteld bij het
bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Bij dit waterakkoord zijn meerdere bestuursorganen
betrokken. Een ieder van de deelnemers kan, als bestuursorgaan, door een benadeelde worden
aangesproken. In de Algemene wet bestuursrecht is geen coördinatievoorziening getroffen. Enige
coördinatie van de bezwarenprocedure werd, mede uit klantvriendelijkheid, wenselijk geacht. Analoog aan
het bepaalde in artikel 43 van de Wet is Rijkswaterstaat Zuid-Holland als bezwaarinstantie aangewezen.
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C. Bijlagen
Bijlage 1. Overzichtskaart beheersgebieden van de waterbeheerders.
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Bijlage 2. Overzichtskaart in- en uitlaatwerken langs de (Gekanaliseerde) Hollandsche IJssel
en de Lek
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Bijlage 3. Overzichtskaart monitoringspunten langs de (Gekanaliseerde) Hollandsche IJssel
en de Lek
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Bijlage 4. Afvoer en aanvoercapaciteiten (groter dan 1 m 3/s) naar en van de (Gekanaliseerde)
Hollandsche IJssel en de Lek
Tabel
4A. Tabel met afvoercapaciteiten (groter dan 60 m 3/min) naar de Hollandsche IJssel en
de Lek (uitlaatpunten).
beheerder

no

Gebied

slaat uit op

Cap. in
m3/min

naam

HHS van Schieland en de
Krimpenerwaard

7

Zuidplaspolder en PPA
5701 ha

Hollandsche IJssel 1,5 km
benedenstrooms Moordrecht

572

gemaal
Abr. Kroes
( boven)

8

gem. Zuidplas- polder
1541 ha

Hollandsche IJssel 1,5 km
benedenstrooms Moordrecht

400

gemaal
Abr. Kroes
(onder)

10

Polder Esse, Gans- en
Blaardorp
602 ha

Hollandsche IJssel
nabij bebouwde
kom Capelle

60

gemaal
Hitland

9

Polder Capelle
609 ha

Hollandsche IJssel

140

Gemaal Middel Watering
Gemaal Oostgaarde

14

polders Den Hoek en
Schuwacht 2483 ha

Hollandsche IJssel nabij
Krimpen aan den IJssel

300

gemaal
Johannes Veurink

13

polders Kromme en Geer en Hollandsche IJssel nabij
Zijde
Ouderkerk a/d IJssel
1140 ha

80

Gemaal
Kromme, Geer en Zijde

15

Polder de Nesse
545 ha.

Hollandsche IJssel
nabij Ouderkerk
a/d IJssel

40

gemaal de Nesse

31

Polder Bergambacht 3045
ha.

Lek tussen Lekkerkerk en
Bergambacht

400

Gemaal Krimpenerwaard

16

polders Stolwijk en
Berkenwou- de 4942 ha

Hollandsche IJssel nabij
Gouderak

384

gemaal Verdoold

11

17
HHS van
Rijnland

Stolwijkersluis

5

Boezem Rijnland deel van
100.000 ha

Hollandsche IJssel bij Gouda

2076

gemaal
mr. Pijnacker Hordijk

25

stadsboezem Gouda polder
Willemspolder Reeuwijk

Hollandsche IJssel bij Gouda

80

gemaal
Mallegat

26

stadsboezem Gouda polder
Willemspolder Reeuwijk

Hollandsche IJssel bij Gouda

70

gemaal
Hanepraai

HHS De Stichtse Rijnlanden

27

Lopikerwaard

Lek

672

gemaal de Koekoek

Rijkswaterstaat Utrecht

29

Gekanaliseerde Hollandsche Hollandsche IJssel
IJssel,
Gouda

840

Waaiersluis en Spuisluis Gouda
Gemaal tpv Waaiersluis

450

Tabel 4B. Tabel met aanvoerbehoeften (groter dan 60 m 3/min) vanuit de Hollandsche IJssel en de
Lek (inlaatpunten)
beheerder

no
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Gebied

aanvoer vanuit

42

kwaliteitseisen
t.a.v. chloride
(mg Cl/l)

waterbehoefte
(m3/min)

Naam

HHS van
Schieland en de
Krimpenerwaar
d

8

Deelgebied Schieland

Hollandsche IJssel
beneden Moordrecht

500-1000
(stedelijk gebied);
overig max. 200

150

Schutsluis
Snelle Sluis

14
13

Deelgebied
Krimpenerwaard

Hollandsche
IJssel vanaf Krimpen
aan den IJssel tot aan
Stolwijkse Sluis

1000

ca. 80

Johannes Veurink
Kromme Geer en
Zijde

15

De Nesse

16

Verdoold

12

Langeland en Kortland

30

Deelgebied
Krimpenerwaard

Gekanaliseerde
Hollandsche IJssel

31

Deelgebied
Krimpenerwaard

Lek

5/6

Beheersgebied van
Rijnland + Delfland en
Schieland

HHS De Stichtse 27
Rijnlanden
28
Rijkswaterstaat Utrecht

HHS van
Rijnland

29
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30

Molen beneden Haastrecht

1000

200

Krimpenerwaard

Hollandsche IJssel
nabij Gouda

Zie Bijl.5
“Verzilting HIJ”

1920

gemaal mr
Pijnacker Hordijk
natuurlijke inlaat

Lopikerwaard
Vaartsche Rijn

Lek

Streefwaarde: 200
Maximum eis: 300

300
gem 120

Inlaat de Koekoek

Gekanaliseerde
Hollandsche IJssel

Hollandsche IJssel

Streefwaarde: 250
Maximum eis: 300

225-360 per
etmaal

Inlaatsluis Vreeswijk

43

Waaiersluis te
Gouda

Bijlage 5. Monitoring van de waterkwaliteit
Teneinde inzicht te krijgen in de stofstromen van en naar de Hollandsche IJssel is in het waterakkoord opgenomen,
dat de waterbeheerders de kwaliteit van het water, dat van en naar de Hollandsche IJssel wordt aan- en afgevoerd,
zullen meten. Dit zal in eerste instantie plaatsvinden op grond van de bestaande monitoringsprogramma's. De
ligging van de monitoringspunten langs de Hollandsche IJssel is aangegeven in tabel 4a.
Tabel 5A. Overzicht van de ligging van de monitoringspunten langs de (Gekanaliseerde) Hollandsche
IJssel en Lek

LOKATIE
NUMMER

LOKATIE
CODE

X-Y
COÖRDINAAT

SLAAT UIT OP
NEEMT IN UIT

NAAM

1

E33

112892

446162

GHIJ

GHIJ/Haastrecht

4

RO114a

105730

457460

Gouwe

t.o. boerderij Elke Morgen Nieuwe
Zorgen

5

RO 116

107550

446000

Gouwe

Boezemgemaal Pijnacker Hordijk

6

RO116V

107550

446000

Gouwe

Boezemgemaal Pijnacker Hordijk
verzamelmonster

7

00601

104548

443431

HIJ/Nieuwerkerk

Abraham Kroes Polder

8

00024

104548

443431

HIJ/Nieuwerkerk

Abraham Kroes Boezem

9

01002

99909

437365

HIJ/Capelle

t.p.v. gemaal Middel Watering

10

00908

102282

438834

HIJ/Capelle

Hitland Capelle a/d IJssel

11

01001

102126

438587

HIJ/Capelle

Oostgaarde/Capelle a/d IJssel

12

KOP0101

99750

437020

Hollandsche IJssel

Langeland & Kortland

13

KOP0201

103400

439010

Hollandsche IJssel

KGZ

14

KOP1001

102804

438206

Hollandsche IJssel

Johannes Veurink

15

KOP0301

103680

442150

Hollandsche IJssel

De Nesse

16

KOP0427

105980

444100

Hollandsche IJssel

Verdoold

17

KOP0408

109640

446090

Hollandsche IJssel

Stolwijkersluis

18

Sluis

104684

443494

Hollandsche IJssel

Snelle Sluis

19

GOUDAHVN

107200

445600

Hollandsche IJssel

Ter hoogte splitsing Julianasluis

20

BRIENOD

95700

434950

Nieuwe Maas

Brienenoordbrug
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21

Kortenoord

103179

22

Groenendijk

101113

23

Kralingse Veer

97917

24

Gouda

108536

25
26
31

Malle
Hane
Krimpenerwaard

442872

Hollandsche IJssel

AWZI Kortenoord

Hollandsche IJssel

AWZI Groenendijk

435602

Nieuwe Maas

AWZI Kralingse Veer

446429

Hollandsche IJssel

AWZI Gouda

108635 446680
108910 446750
110764 435631

Hollandsche IJssel
Hollandsche IJssel
Lek

Stadsgemaal Mallegat
Stadsgemaal Hanepraai
Gemaal de Krimpenerwaard

437927

* De nummering komt overeen met de monitoringspunten in bijlage 3.
De in tabel 4A genoemde monsterpunten worden beheerd door:
HHS De Stichtse Rijnlanden:
punt nrs 1
HHS Rijnland:
punten nrs 4, 5, 6, 24, 25 en 26
HHS Schieland en de Krimpenerwaard: punten nrs 8 t/m 18, 21,22 en 23,31
RWS Zuid-Holland:
punten 19 en 20

Jaarlijks worden de naar en van de Hollandsche IJssel aangevoerde en afgevoerde stofvrachten
gerapporteerd (in kg/jaar).
Onderstaand is aangegeven welke parameters dienen te worden gemeten. Deze lijst moet worden
beschouwd als een minimum voor de registratie van de stofstromen.
Overigens zal iedere waterbeheerder zelf het beste kunnen bepalen op welke wijze hij een representatief
beeld kan geven van de kwaliteit van het aan- en afgevoerde water. Dit geldt zowel voor de plaats van
monstername als voor de meetfrequentie.
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Tabel 5B. Overzicht van de stoffen die onderzocht worden (fase 1) en mogelijk onderzocht gaan
worden (fase 2) inclusief de bijbehorende meet
frequentie.
Parameter

Meetfrequentie
(aantal maal per jaar)

Eerste fase:
totaal-fosfaat
totaal-stikstof
ammoniak
chloride
cadmium
kwik
koper
nikkel
lood
zink
chroom
arseen
zwevend stof (mg/l
temperatuur
zuurstof
zware metalen bij voorkeur aan zwevend stof gemeten
Tweede fase:
PAK’s (10 van VROM) individueel
Afhankelijk van een screeningsonderzoek naar stoffen waarvoor in NW4
een MTR en/of streefwaarde is opgenomen zullen, na daarover
overeenstemming bereikt te hebben in de overleggroep waterkwaliteit,
parameters worden toegevoegd.

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

De bovenstaande keuze is gebaseerd op uit metingen in de Hollandsche IJssel verkregen informatie, omtrent
normoverschrijdingen van de in NW4 vermelde minimumkwaliteit en streefwaarden voor water en
waterbodem. Nader onderzoek in de Hollandsche IJssel zal moeten uitwijzen of nog andere stoffen de in NW4
genoemde minimumkwaliteit overschrijden. Deze stoffen alsmede hun mate van overschrijding zullen in de
overleggroep waterkwaliteit, ter besluitvorming over al dan niet opnemen in de lijst van te meten
parameters, worden voorgelegd.
De aard van de te onderzoeken parameters zal tevens worden afgestemd met het project Sanering Hollandsche
IJssel; met name ten behoeve van dat project wordt t.a.v. de ontwikkelingen in de waterkwaliteit de “vinger aan de
pols gehouden”.
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Bijlage 6. Beschrijving van de beheersgebieden van Rijkswaterstaat en de Waterschappen
6.1

Het waterhuishoudkundig systeem en middelen

Het beheersgebied van Rijkswaterstaat (de rivieren)
De benedenrivieren worden van zoet water voorzien door de Rijn en de Maas. De grootte van beider afvoer
vormt één van de randvoorwaarden voor de gehele Delta. De beide andere natuurlijke randvoorwaarden z ijn
het astronomisch getij op zee en windopzet. De laatste verhoogt zowel de zeestand in Hoek van Holland als,
afhankelijk van de windrichting, de waterstand op de benedenrivieren zelf.
Hoofdaanvoerwegen naar de benedenrivieren, waarvan de watervoorziening van de bij dit akkoord betrokken
beheersgebieden grotendeels afhankelijk is, zijn de rivieren Waal en Lek.
Secundaire aanvoerwegen zijn het Amsterdam-Rijnkanaal en de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Deze beide
laatsten zijn voor rivierwater afhankelijk van resp. de Lek en de Hollandsche IJssel.
De Maas heeft voor wateraanvoer (behalve ten behoeve van drinkwatervoorziening), voor Midden-Holland
geen betekenis. Ten behoeve van Delfland wordt extra water door middel van een pijpleiding uit het Brielse
Meer aangevoerd.
De Waal zorgt als hoofdtak van de Rijn, aandeel 60 à 70% van de Bovenrijnafvoer, onder alle
omstandigheden voor wateraanvoer naar de benedenrivieren.
Door de Rijnkanalisatie is de Lek voor wateraanvoer afhankelijk van de stuwregeling in de Neder-Rijn bij
Driel. Deze stuw en de Haringvlietsluizen verzorgen, voor zover fysiek mogelijk, de wateraanvoer en
verdeling over de benedenrivieren. Voor beide is een samenhangende regeling van kracht.
De stuwregeling in Driel en daarmede de afvoer van de Lek is, evenals de afvoer via de Haringvlietsluizen
gerelateerd aan de grootte van de Rijnafvoer. Samenhangend met deze afvoer wordt er naar gestreefd om
bij afnemende Rijnafvoeren de debieten op de (Gelderse) IJssel (i.v.m. de scheepvaart en de
waterhuishouding van Noord- en Oost-Nederland) en de Nieuwe Waterweg (i.v.m. de verzilting) zo lang
mogelijk op resp. 285 en 1500 m3/s te houden. Dit houdt in dat de Lekafvoer bij Rijnafvoeren lager dan 2500
m3/s relatief sterker afneemt dan bij ongestuwde rivier. Het minimum doorgelaten debiet in Driel van de
Neder-Rijn/Lek (25 m3/s) wordt bereikt bij ongeveer 1400 m3/s op de Rijn te Lobith. De afvoer naar de
benedenrivieren is dan zodanig dat zich nog geen problemen voordoen met de verzilting van de mond van de
Hollandsche IJssel. Het maakt voor de verzilting geen verschil of het water via de Lek of de Waal naar de
benedenrivieren wordt aangevoerd.
Het minimumdebiet door de Haringvlietsluizen bedraagt 10 m3/s. Dit wordt ingesteld bij een Rijnafvoer lager
dan 1100 m3/s te Lobith. De Nieuwe Waterweg verkrijgt dan de maximaal mogelijke getijgemiddelde afvoer
ter bestrijding van de verzilting.
Naast Midden-Holland zijn de benedenrivieren eveneens waterleverancier voor Zeeland en NoordWest
Brabant via het Volkerak/Zoommeer. Het debiet naar dit watersysteem bedraagt maximaal 20 à 30 m 3/s ter
handhaving van het peil op het Zoommeer onder extreem droge omstandigheden. Het Beheersplan voor de
Rijkswateren 1992-1996 kent hieraan een hoge prioriteit toe. In verband met kwaliteitsoverwegingen wordt
in de praktijk de aanvoer van rivierwater naar het Volkerak/Zoommeer geminimaliseerd. Afspraken over de
wateraanvoer naar het Volkerak/Zoommeer zijn vastgelegd in de artikelen 6.4 en 6.5 van het Waterakkoord
Volkerak/Zoommeer.
Bij afvoeren lager dan 1750 m3/s op de Bovenrijn staan de Haringvlietsluizen, op een klein doorspoeldebiet
na (50 afnemend naar 10 m3/s) dicht.
De getijgemiddelde afvoer op de Nieuwe Waterweg neemt bij dalende Bovenrijnafvoer af tot 550 m 3/s bij
800 m3/s in Lobith.
Bij rivierafvoeren lager dan 1200 m3/s blijkt er kans op verzilting te ontstaan. Bij deze afvoer wordt de zeeinvloed qua zout bij van Brienenoord merkbaar. Bij waterstandsverhogingen te Hoek van Holland groter dan
0,5 m dringt het zout door tot in de mond van de Hollandsche IJssel.
Bij rivierafvoeren rond de 1000 m3/s te Lobith en een waterstandsverhoging van 2 á 3 dm loopt het
zoutgehalte bij de Stormvloedkering op tot 300 à 350 mg Cl/l.
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Bij grotere waterstandsverhogingen kunnen waarden worden bereikt van enkele duizenden mg c/l. Bij
afvoeren van 800 m3/s te Lobith is de mond van de Hollandsche IJssel permanent verzilt.
Naast de invloeden van afvoer en zeestandverhoging is er nog een 'Dritte im Bunde': het getij. Afhankelijk
van de getijfase (springtij/doodtij) treedt de verzilting later of eerder in. De situatie van 1976 leerde dat
ongeveer 2 dagen na doodtij de grootste verzilting optrad. De verschillen in stroomsnelheden zijn dan op de
rivier het laagst zodat er minder menging, dus een grotere gelaagdheid optreedt.
Bij calamiteiten met verontreinigende stoffen is de plaats waar deze op de rivier optreedt van beslissend
belang welke maatregelen er op de Rijntakken en op de benedenrivieren genomen zullen worden. Bij een
calamiteit op de Bovenrijn of verder bovenstrooms (het geval Sandoz, Basel) zullen alle Rijntakken
verontreinigd raken.
Om de waterkwaliteit van het IJsselmeer zoveel mogelijk te sparen en een langdurige verontreiniging te
voorkomen zal de (extra) aanvoer van water via de IJssel bij in gebruik zijnde Rijnkanalisatie worden
beperkt door de stuwen te heffen. Om de verontreiniging van het Hollandsch Diep/Haringvliet zoveel
mogelijk te beperken zullen de Haringvlietsluizen geheel gesloten worden, uiteraard als de veiligheid voor de
scheepvaart op de andere riviertakken dit toelaat.
Om de Hollandsche IJssel van (langdurige) verontreiniging te vrijwaren zal de Stormvloedkering gesloten
worden.
Al deze maatregelen zijn er op gericht de verontreiniging zo snel mogelijk naar de zee af te voeren. Door de
getijwerking op de benedenrivieren heeft dit, afhankelijk van de bovenafvoer, vrij veel tijd nodig.
Tegelijkertijd treedt daardoor een sterke verdunning op.
Bij een calamiteit op de Waal ondervindt de Lek geen last. De extra afvoer die de Waal bij in gebruik zijnde
Rijnkanalisatie ontvangt werkt mee aan de verdunning. De IJssel ondervindt eveneens geen last van een
calamiteit op de Waal zodat de buitenwerkingstelling van de Rijnkanalisatie achterwege kan blijven. De
maatregelen op de benedenrivieren kunnen dezelfde zijn als bij een calamiteit bovenstrooms van de
Pannerdense Kop.
Voor de treffen maatregelen bij een calamiteit op de benedenrivieren is het van belang waar en gedurende
welk moment in de getijfase dit plaatsvindt. Wanneer de calamiteit niet op de Hollandsche IJssel zelf
plaatsvindt, ligt het voor de hand de Stormvloedkering bij Krimpen aan den IJssel bij vloed onmiddellijk te
sluiten. Om wat meer bergingscapaciteit te krijgen zal er bij eb nog mee kunnen worden gewacht.
De Stormvloedkering te Krimpen aan den IJssel heeft ten doel te voorkomen, dat op de Hollandsche IJssel
die onder normale omstandigheden ten behoeve van scheepvaart, watervoorziening en afwatering in open
verbinding staat met de Nieuwe Maas, ongewenst hoge waterstanden optreden.
Voor het overgrote deel van het jaar is de kering geopend. Slechts bij stormvloeden wordt de kering
gesloten om hoge waterstanden buiten het bovenstroomse deel van de Hollandsche IJssel te houden en in
situaties van wateroverlast in de omliggende beheersgebieden teneinde een maximale wateruitslag te
bewerkstelligen.
De kering is gemaakt op Deltahoogte (NAP + 5,00 m).
De bovenstrooms van de Stormvloedkering gelegen dijken hebben deze hoogte niet. De minimale dijkhoogte
langs de Hollandsche IJssel bedraagt ca. NAP + 3,80 m.
Sinds de ingebruikname van de Stormvloedkering, in 1958, is het keerpeil van NAP + 2,50 m ter plaatse van
de Stormvloedkering gehandhaafd.
In het waterakkoord voor de Hollandsche IJssel en de Lek is overeengekomen het keerpeil te verlagen naar
NAP + 2,25 m. Daarnaast is overeengekomen dat, wanneer een stormvloedstand bij Hoek van Holland hoger
dan NAP +3,00m wordt verwacht, de kering te Krimpen aan den IJssel zal worden gesloten tijdens het
laagwater voorafgaand aan die stormvloedstand.

Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek

48

Dat het keerpeil NAP + 2,25 m bedraagt, houdt niet in dat er geen waterstanden boven dit peil op het
bovenstroomse deel van de Hollandsche IJssel kunnen voorkomen. Hogere waterstanden treden op ten
gevolge van translatiegolven, uitslag van water vanuit aanliggende beheersgebieden en door opwaaiing.
In het nu herziene akkoord zijn nieuwe bepalingen opgenomen met het oog op de realisatie van het nieuwe gemaal te
Gouda en de vernieuwing van gemalen in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard. Daarnaast is de bepaling opgenomen dat de beheerders van de omliggende gebieden
Rijkswaterstaat Zuid-Holland kunnen verzoeken om de kering te Krimpen te sluiten op kentering bij wateroverlast in
hun beheersgebied. Een dergelijke situatie kan voorkomen met naar schatting een frequentie van orde eens per 20
jaar.
Samenhangend met het waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek heeft de beheerder van de Hollandsche IJssel een
beleidslijn ontwikkeld aan de hand waarvan er zorg voor wordt gedragen dat de komberging op de Hollandsche
IJssel zich niet in ongunstige zin ontwikkelt onder invloed van bouwactiviteiten in het bed van de rivier waardoor de
frequentie van het bereiken van het maalpeil zou stijgen. De betreffende beleidslijn is vastgesteld door de
Stuurgroep Hollandsche IJssel, het bestuurlijk platform dat verantwoordelijk is voor de realisatie van het Integrale
Saneringsplan van de Hollandsche IJssel.
Hoge rivierafvoeren hebben op de waterstanden van de benedenrivieren een aanzienlijk mindere invloed dan
op de bovenrivieren. Het verschil in waterstand tussen hoge Rijnafvoeren (bijvoorbeeld 10.000 m3/s) en
gemiddelde afvoeren (bijvoorbeeld 2.000 m3/s) bedraagt in Krimpen aan den IJssel slechts 3 dm.
Alleen een combinatie van hoog-hoogwater bij springvloed in combinatie met windopzet kan tijdens hoge
rivierafvoeren noodzaken tot het sluiten van de kering.
Het beheersgebied van Rijkswaterstaat Utrecht
Rijkswaterstaat Utrecht is verantwoordelijk voor het waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer van het
Amsterdam-Rijnkanaal en Lekkanaal. Voor de toegekende functies van beide kanalen wordt verwezen naar
het Beheersplan voor de Rijkswateren.
Het Amsterdam-Rijnkanaal (exclusief het Betuwepand in de provincie Gelderland) en het Lekkanaal worden
gevoed uit de Lek via de scheepvaartsluizen bij respectievelijk Wijk bij Duurstede en Nieuwegein.
Hoofdlijn bij het beheer van de kanalen is de beleidslijn, die er op is gericht om in verband met de
verziltingsbestrijding in de mond van het Amsterdam-Rijnkanaal (bij Zeeburg) een resulterend noordwaarts
debiet in stand te houden van minimaal 10 m3/s. In normale situaties zijn de schutverliezen, die door het
schutten van schepen met de schutsluizen te Wijk bij Duurstede en Vreeswijk op het Amsterdam-Rijnkanaal
komen, voldoende om in alle waterbehoeften te voorzien. In tijden van grote waterbehoeften wordt extra
water ingelaten te Wijk bij Duurstede. Afhankelijk van het debiet in de mond van het Amsterdam-Rijnkanaal
en de watertemperatuur in het kanaal ter plaatse van de elektriciteitscentrales wordt de noodzaak en de
grootte vastgesteld van het extra inlaatdebiet te Wijk bij Duurstede. In tijden van wateroverlast wordt te
Wijk bij Duurstede en Nieuwegein zoveel mogelijk zodanig geschut, dat de schutkolken van de sluizen
maximaal bezet zijn met schepen, teneinde de schutverliezen te minimaliseren.
Hiernaast voert Rijkswaterstaat Utrecht het waterkwantiteitsbeheer van de gehele Gekanaliseerde
Hollandsche IJssel, de Doorslag en het Merwedekanaal (provincie Utrecht).
Het Merwedekanaal kruist het Amsterdam-Rijnkanaal via een drietal sifons, waardoor er sprake is van één
stelsel met ten oosten en ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal één boezempeil, dat in open verbinding
staat met de stadswateren van Utrecht en de Kromme Rijn. De wateraanvoer wordt voornamelijk gestuurd
door middel van peilbeheer.
De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel ontvangt onder normale omstandigheden water uit de Hollandsche
IJssel via de Waaiersluis. De Waaiersluis voert het water aan en af op het water van de open Hollandsche
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IJssel ten behoeve van de polders resp. ten noorden en ten zuiden van de Gekanaliseerde Hollandsche
IJssel.
Tijdens perioden van hoogwater op de Hollandsche IJssel ter plaatse van Gouda is het alleen mogelijk met
het gemaal bij de Waaiersluis water af te voeren en niet via de spui. Daarnaast is er een beperkte
mogelijkheid om water af te voeren in Nieuwegein (spuien via de Zuidersluis te Nieuwegein).
Bij watertekort en/of bij een verzilte Hollandsche IJssel ontvangt de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel zijn
water via de Doorslag. Dit water wordt aangevoerd uit de Lek via de inlaatsluis te Vreeswijk (in beheer bij
het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden) en stroomt door het Merwedekanaal naar de Doorslag.
Daarnaast kan het Noordergemaal te Utrecht (in beheer bij RWS Utrecht) worden ingezet om water uit het
Amsterdam-Rijnkanaal in het Merwedekanaal te pompen waarna het via de Doorslag op de Gekanaliseerde
Hollandsche IJssel komt.
Aanvoer en afvoer anders dan via de Waaiersluis is niet wenselijk gezien de kosten (aanvoer
Noordergemaal), de grote weerstand van de Doorslag en het lage rendement van de voornoemde spui- en
inlaatmogelijkheden.
Ten dele (het gedeelte in de provincie Zuid-Holland) is Rijkswaterstaat Utrecht tevens verantwoordelijk voor
het waterkwaliteitsbeheer van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (zie tekst aldaar). Het
waterkwaliteitsbeheer van het Utrechtse deel van de boezem wordt gevoerd door Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden (zie tekst aldaar).
Het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, voert het waterbeheer over een gebied van
ca. 35.000 ha., bestaande uit polders, stedelijke gebieden en boezemwateren. Het bestaat uit 2
deelgebieden, te weten deelgebied Schieland en deelgebied Krimpenerwaard.
Voor het deelgebied Schieland vormt de Hollandsche IJssel één van de riviertakken waarvan en waarnaar
water aan- en afgevoerd wordt. Tijdens perioden van waterbezwaar wordt water deels via het boezemstelsel
(gemaal Abr. Kroes) en deels direct vanuit de polders (gemalen Abraham Kroes, polder Esse, Gans- en
Blaardorp en polder Capelle) op de Hollandsche IJssel gebracht. Via gemaal Schilthuis wordt water vanuit
de Rotte direct op de Nieuwe Maas afgevoerd. In het kader van de bestrijding van wateroverlast streeft het
Hoogheemraadschap naar uitbreiding van de bemalingscapaciteit. Voor de gemalen op de Hollandsche IJssel
zou dit op termijn een uitbreiding van de lozing kunnen betekenen van ca 350 m3 /min.
Tijdens perioden van waterbehoefte (t.b.v. peilhandhaving en doorspoeling) wordt vanuit de Hollandsche IJssel
water ingelaten (Snelle Sluis en bij gemaal Capelle-Middelwatering).
Bij verzilting van de Hollandsche IJssel kan er op de reguliere manier geen water ingelaten worden. De KWA
treedt dan in werking. Water wordt in dat geval via de boezemstelsels van Rijnland en Delfland naar het
deelgebied Schieland aangevoerd (KWA) of uit Delfland via het Brielse Meer.
In het deelgebied Krimpenerwaard wordt het water direct vanuit de polders op de Hollandsche IJssel en Lek
gebracht, 5 gemalen slaan uit op de Hollandsche IJssel (Johannes Veurink, Kromme-Geer en Zijde, De Nesse,
Verdoold en Stolwijkersluis). Eén gemaal slaat uit op de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (gemaal
Waterstellingmolen Beneden-Haastrecht) en één gemaal slaat uit op de Lek (gemaal Krimpenerwaard).
Het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland
Het Hoogheemraadschap van Rijnland, voert het waterkwantiteitsbeheer over de boezemwateren en het
waterkwaliteitsbeheer over een beheersgebied van ca. 100.000 ha.
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De afwatering van een deel van het beheersgebied van De Stichtse Rijnlanden (beheersgebied Woerden)
(17.000 ha.), liggende buiten het beheersgebied van HHS van Rijnland, vindt plaats via de Oude Rijn op
Rijnlands boezem.
Rijnlands boezem wordt bemalen met behulp van vier boezemgemalen. Twee gemalen slaan uit op het
Noordzeekanaal (gemalen Halfweg en Spaarndam), één gemaal slaat uit op de Noordzee (gemaal Katwijk) en
één gemaal slaat uit op de Hollandsche IJssel (gemaal Gouda).
De inlating van water ten behoeve van peilbeheersing en doorspoeling voor het gehele beheersgebied en de
doorvoer ten behoeve van het Hoogheemraadschap van Delfland, vindt hoofdzakelijk plaats via de Hollandsche
IJssel, middels het gemaal bij Gouda (via natuurlijke inlaat en een inmaal-installatie).
Bij verzilting van de Hollandsche IJssel in combinatie met waterbehoefte treedt de KWA in werking. Er wordt
dan water aangevoerd uit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek en wordt uiteindelijk via de Oude Rijn bij
Bodegraven op Rijnlands boezem ingelaten. Een deel van het water wordt vervolgens doorgevoerd ten
behoeve van HHS-Delfland en HHS-Schieland en de Krimpenerwaard. Indien het door de KWA aangevoerde
water onvoldoende is om in de waterbehoefte van Rijnland te voorzien, wordt aanvullend (verzilt) water
ingelaten te Gouda dan wel via alternatieve aanvoerroutes conform de prioriteiten van de
verdringingsreeks.
De stadsboezem van Gouda (met een eigen boezempeil) en achterliggende polders vormen een apart
waterbeheerssysteem. De gemalen (gemalen Hanepraai en Mallegat) slaan direct uit op de Hollandsche
IJssel. De wateraanvoer ten behoeve van peilhandhaving en doorspoeling geschiedt deels via duikers langs
de Hollandsche IJssel (Volmolenduikers) en deels vanuit Rijnlands boezem.

Het beheersgebied van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voert het water kwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer over een
gebied van ca. 82.000 ha. Het Hoogheemraadschap is ontstaan door samenvoeging van o.a. de voormalige
waterschappen Kromme Rijn, Leidsche Rijn, Lopikerwaard en het Groot-Waterschap van Woerden en het
waterbeheer van de stad Utrecht. Tevens is per 1-1-1997 het waterkwaliteitsbeheer binnen het beheersgebied
overgenomen van de provincie Utrecht. De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, welke via de Waaiersluis Gouda in
verbinding staat met de Hollandsche IJssel, is een onderdeel van het hoofdsysteem van het Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden. Dit hoofdsysteem bestaat verder uit het Merwedekanaal, de Stadsgrachten van Utrecht, de
Kromme Rijn en de Leidsche/Oude Rijn. Via de Waaiersluis Gouda kan zowel water worden afgevoerd als worden
aangevoerd naar/uit de Hollandsche IJssel. Het af te voeren water is met name afkomstig uit een deel van het
Lopikerwaardgebied. Het aan te voeren water wordt in droge perioden gebruikt voor peilhandhaving van de Oude
Rijn (via de Enkele Wiericke) en de waterbehoefte in het gebied van de Lopikerwaard.
Voor de watervoorziening (peil handhaving, doorspoeling en KWA) wordt gebruik gemaakt van de Lek, de
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (via de Doorslag en Waaiersluis bij Gouda) en de Oude Rijn.
De regelbare kunstwerken zijn voorzien van registratie- en signaleringsapparatuur en worden centraal
bewaakt. In geval van storingen/calamiteiten functioneert een wachtdienstregeling.
6.2

De praktijk van de waterbeheersing.

De waterbeheersing in de hierboven beschreven beheersgebieden is in grote lijnen als volgt te
karakteriseren:
-
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Gedurende de periode september/oktober tot april/mei, hoofdzakelijk afvoer van water.

In de betreffende beheersgebieden is in de regel slechts een beperkte peilvariatie toelaatbaar en
geringe buffermogelijkheid aanwezig. Tijdens een waterbezwaarsituatie moet daarom onbelemmerd
uitmaling van water kunnen plaatsvinden. Een belemmerde uitmaling zal daarom snel leiden tot te
hoge waterstanden in boezemwateren en poldersloten, te hoge grondwaterstanden en zal in het
uiterste geval kunnen leiden tot wateroverlast.
-

Gedurende de periode mei tot augustus hoofdzakelijk aanvoer van water ten behoeve van
peilhandhaving en doorspoeling. Waterbehoefte in deze periode ontstaat onder andere door een
neerslagtekort als gevolg van (gewas)-verdamping.

In deze periode is peilhandhaving noodzakelijk ter voorkoming van onomkeerbare droogteschade (bodemklink),
droogvallen van paalfunderingen en instabiliteit van de waterkeringen. Peilhandhaving heeft derhalve de hoogste
prioriteit.
Doorspoeling tijdens een droogteperiode wordt uitgevoerd ten behoeve van de verbetering van de
waterkwaliteit in de polderstelsels.
In de beheersgebieden van het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Hoogheemraadschap van Schieland
en de Krimpenerwaard wordt tevens doorgespoeld in verband met de bestrijding van verzilting (kwelwater
afkomstig van zoute kwelpolders). Deze bestrijding is noodzakelijk in verband met de verbouw van
verziltingsgevoelige gewassen (o.a. heesterteelt, sierbloemen).
Wateraanvoer van 'gebiedsvreemd' water staat op gespannen voet met de doelstellingen van het
waterkwaliteitsbeheer, doordat microverontreinigingen rechtstreeks en via fijne sedimenten (slib) en
nutriënten ingelaten worden. Het beleid van de waterbeheerders is er derhalve op gericht om waterinlating
te minimaliseren.
De maatgevende waterbehoeften voor verschillende beheersgebieden zijn als volgt:
De waterbehoefte van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard vanuit de Hollandsche
IJssel wordt onder omstandigheden (verzilting Nieuwe Maas, waardoor geen water kan worden ingelaten)
geraamd op 2,5 m3/s voor peilhandhaving en doorspoeling voor het deelgebied Schieland
Voor het deelgebied Krimpenerwaard is dit 3,6 m3/s t.b.v. peil handhaving en doorspoeling.
Hoogheemraadschap van Rijnland via de inlaat bij Gouda voor een eens in de 35 jaar voorkomende
droogteperiode:
- 18 m3/s t.b.v. peilhandhaving
- 6 m3/s t.b.v. doorspoeling
- 8 m3/s t.b.v. doorvoer van HHR-Delfland (in het kader van een waterakkoord).
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden:
- vanuit de Lek bij Vreeswijk 5 m3/s t.b.v. peilhandhaving en doorspoeling. Vanuit de Lek bij De Koekoek 5
m3 /s t.b.v. peilhandhaving en doorspoeling (incl. 3 m3/s KWA) Vanuit de Hollandsche IJssel bij Gouda 5
m3/s t.b.v. peilhandhaving en doorspoelen.
6.3

Bijzondere omstandigheden

Waterbezwaar en sluiting Stormvloedkering Hollandsche IJssel
De gezamenlijk opgestelde pompcapaciteit opgesteld langs de Hollandsche IJssel bedraagt 80,2 m3/s (HHS
Schieland en de Krimpenerwaard totaal 29,1 m3/s, HHS Rijnland 37,1 m3/s, Rijkswaterstaat Utrecht,
Waaiersluis bij Gouda via spui 14 m3/s of 7,5 m3/s via pompen).
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In het geval de Stormvloedkering gesloten is en de volledige pompcapaciteit benut wordt, zal er in de Hollandsche
IJssel ca. 0,10 m water per uur geborgen worden. In een dergelijk geval is een sluiting van de kering bij of
omstreeks laagwater noodzakelijk om zodoende een zo groot mogelijke berging in het pand te verzekeren.
De combinatie waarbij de Stormvloedkering gesloten moet worden en uitmaling op de Hollandsche IJssel
noodzakelijk is, heeft een bepaalde kans van voorkomen. Deze wordt bepaald door het in een bepaalde
volgorde meteorologisch samenvallen van grote hoeveelheden neerslag op de beheersgebieden en van een
storm, die op zijn beurt een stormvloed veroorzaakt. De wijze waarop de neerslag in zo'n geval tot
afstroming komt, is hierbij tevens een bepalend (neerslag-afvoerrelaties). In bepaalde beheersgebieden
gevallen neerslag komt pas na een zekere tijd (dagen) tot afstroming. Echter in geval van langdurige
regenval (gedurende achtereenvolgende dagen) zal de neerslag als het ware direct afstromen vanwege het
cumulatief effect. In andere gebieden (stedelijke of met geringe berging) komt de neerslag direct tot
afstroming.
Daarnaast kan wind en de daaruit volgende opwaaiingseffecten eveneens leiden tot de noodzaak tot
uitmaling, omdat in bepaalde hoeken van de beheersgebieden door de opwaaiing te hoge waterstanden
optreden.
Als voorbeeld kan de situatie voor het Hoogheemraadschap van Rijnland gelden. Het maatgevende
waterbezwaar is een gemiddeld eenmaal in de 50 à 100 jaar voorkomende regenval van 17,4 miljoen m 3, die
gedurende 24 uur in het beheersgebied valt. In een dergelijk geval is een volledige benutting van alle
aanwezige bemalingscapaciteit (dus ook gemaal Gouda) noodzakelijk.
Bij noordwesten wind ontstaat opwaaiing in het zuidelijk deel van de boezem. Inzet van de gemalen Gouda en
Katwijk is dan noodzakelijk om te hoge waterstanden in het zuidelijk deel van de boezem te voorkomen. Er
kan zich dan de bijzondere omstandigheid voordoen dat door een stormvloedwaarschuwing de buitensluizen
bij Katwijk gesloten zijn (in de regel worden de sluizen gesloten bij het bereiken van een grenspeil van NAP +
2,20 m, het geen overeenkomt met een gemiddelde frequentie van 2 maal per jaar). Uitmaling via het gemaal
Katwijk is dan verhinderd, uitmaling via het gemaal in Gouda is dan des te noodzakelijker.
Verzilting Hollandsche IJssel
Bij lage rivierafvoeren verzilt de mond van de Hollandsche IJssel en breidt de verzilting bij doorgaande onttrekking
zich uit tot Gouda.
Het beleid van HHS Schieland en de Krimpenerwaard is in dat geval de inname van water voor het deelgebied
Schieland via de Hollandsche IJssel te staken. Grenswaarden in chloridegehalten waarbij inlating gestaakt wordt
zijn: 200 mg/l (500-1000 mg/l voor stedelijk gebied)
Voor het deelgebied Krimpenerwaard zal bij verzilting van de Hollandsche IJssel worden overgaan op
uitsluitend waterinname via de Lek.
Het beleid van HHS-Rijnland is dat in dat geval zo veel mogelijk in de waterbehoefte zal worden voorzien via
de KWA, mits aan de KWA-criteria wordt voldaan.
In de praktijk hanteert Rijnland een grenswaarde tussen de 250 en 300 mg/l waarbij de KWA inwerking moet
komen. Afhankelijk van de waterbehoefte wordt zonodig aanvullend water ingenomen te Gouda, conform de
prioritering van de verdringingsreeks. In een dergelijke extreme situatie waarbij de waterbehoefte in de omliggende
beheersgebieden groter is dan de aanvoercapaciteit van de KWA-werken, zal overwogen worden alsnog verzilt
water via de Hollandsche IJssel in te laten. Een besluit daartoe zou moeten worden genomen om aan de
hoofddoelstelling van peilhandhaving te kunnen voldoen. Gevolg zal dan kunnen zijn dat daardoor extra gewasschade
ontstaat.
Rijkswaterstaat Utrecht (inlaat Waaiersluis op de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel) hanteert een
grenswaarde van 250 mg/l waarbij de waterinlaat wordt gestaakt.
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Calamiteuze verontreinigingen
Ten aanzien van calamiteuze verontreinigingen is het operationele beheer er op gericht de
verontreinigingen, indien mogelijk lokaal te bestrijden. Dit betekent, dat verontreinigd water in principe niet
afgevoerd zal worden naar een ander beheersgebied, tenzij op andere gronden hiertoe een noodzaak is.
Evenzeer geldt dat inname van water gestaakt wordt als het buitenwater verontreinigd is.
Meten
Hoeveelheden afgevoerd water worden door de waterbeheerders bepaald aan de hand van bedrijfsuren van
de gemalen. De gegevens worden geregistreerd in dag-, week-, maand- en/of jaarcijfers.
Hoeveelheden aangevoerd water worden in de regel bepaald op basis van uren waarop inlaatwerken in
bedrijf zijn, of (met name bij de kleinere inlaatwerken) op grond van schattingen. De hoeveelheden worden
geregistreerd in dag-, week-, maand- en/of jaarcijfers.
Waterkwaliteitsbeheerders nemen op de belangrijke aan- en afvoerpunten periodiek watermonsters met minimaal
de bepaling van stikstof-, fosfaat-, zuurstof- en chloridegehalten. Op bepaalde punten worden periodiek
uitgebreidere stoffenbepalingen uitgevoerd (zware metalen, PAK'S, vluchtige koolwaterstoffen). Met behulp van de
aan- en afgevoerde hoeveelheden water kunnen stoffenvrachten worden bepaald.
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Bijlage 7. Overleggroepen en contactpersonen
Centraal meldpunt
Naam en adres
Rijkswaterstaat Zuid-Holland
Hoofd van de Hoofdgroep Planvorming Water
Postbus 556
3000 AN Rotterdam
Hoogheemraadschap van Rijnland
De Boezembeheerder
Postbus 156
2300 AD Leiden
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Sectordirecteur Beheer
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam
Rijkswaterstaat Utrecht
Hoofd Afdeling Waterhuishouding en Waterkering
Postbus 650
3430 AR Nieuwegein
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Hoofd sector Waterbeheer
Postbus 550
3990 GJ Houten
Provincie Zuid-Holland
Hoofd Afdeling Water
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Voorzitter Commissie KWA
Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland
Postbus 156
2300 AD Leiden
Voorzitter van de Beraadsgroep KWA
Hoogheemraadschap van Rijnland
Directeur Sector Waterplannen en Controle
Postbus 156
2300 AD Leiden
Technisch Coördinator KWA
Hoogheemraadschap van Rijnland
Postbus 156
2300 AD Leiden
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1. Overleggroep Waterbeheer
Naam en adres
Rijkswaterstaat Zuid-Holland
Hoofd Afdeling Integraal Waterbeleid
Postbus 556
3000 AN Rotterdam
Hoogheemraadschap van Rijnland
Hoofd Afdeling Ontwikkeling
Postbus 156
2300 AD Leiden
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Afdelingshoofd Intern Beleid
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam
Rijkswaterstaat Utrecht
Hoofd afdeling Water en Scheepvaart
Postbus 650
3430 AR Nieuwegein
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Hoofd afdeling Water en Ruimte
Postbus 550
3990 GJ Houten
Provincie Zuid-Holland
Hoofd Bureau Integraal Waterbeleid en Waterschappen
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
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2. Overleggroep Maalpeil
Naam en adres
Rijkswaterstaat Zuid-Holland
Hoofd van het Waterdistrict Nieuwe Waterweg
Postbus 23492
3001 KL Rotterdam
Voorzitter van de Beraadsgroep KWA
Hoogheemraadschap van Rijnland
Directeur Sector Waterplannen en Controle
Postbus 156
2300 AD Leiden
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Afdelingshoofd Watersysteembeheer
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam
Rijkswaterstaat Utrecht
Hoofd Afdeling Waterhuishouding en Waterkering
Cluster Integraal Waterbeleid en –Beheer
Postbus 650
3430 AR Nieuwegein
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Hoofd afdeling Waterkering en ondersteuning
Postbus 550
3990 GJ Houten
Provincie Zuid-Holland
Hoofd Bureau Integrale Waterstaatkundige Veiligheid
2509 LP Den Haag
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3. Overleggroep Calamiteiten Waterkwaliteit
Naam en adres
Rijkswaterstaat Zuid-Holland
Milieucoördinator Waterdistrict Nieuwe Waterweg
Postbus 16
3251 LD Stellendam
Hoogheemraadschap van Rijnland
Directeur Afdeling Waterplannen en Controle
Postbus 156
2300 AD Leiden
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Sectordirecteur Beheer
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam
Rijkswaterstaat Utrecht
Hoofd Afdeling Waterhuishouding en Waterkering
Cluster Integraal Waterbeleid en –Beheer
Postbus 650
3430 AR Nieuwegein
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Hoofd afdeling vergunningverlening en handhaving
Postbus 550
3990 GJ Houten
Provincie Zuid-Holland
Hoofd Bureau Integraal Waterbeleid en Waterschappen
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
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