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Deel A: Waterakkoord Rijnland – Amstel, Gooi en Vecht
Dit waterakkoord betreft de regeling van:
− Aanvoer van water uit de boezem en polders van Rijnland richting polders van AGV die een waterinlaat hebben aan de boezem van Rijnland.
− Afvoer van water uit polders van AGV die uitslaan op de boezem van Rijnland.
− De wateruitwisseling van en naar Rijnland of AGV via de Tolhuissluis.
het hoogheemraadschap van Rijnland, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.J.
Doornbos, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland, handelend ter uitvoering van het besluit van de Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland van [datum], nr. [nummer], hierna te noemen: Rijnland
en
het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer
J. de Bondt, dijkgraaf van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, handelend ter uitvoering
van het besluit van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht van [datum], nr. [nummer], hierna te noemen: AGV
gezamenlijk te noemen: “partijen”;
Overwegende dat:
1. het hoogheemraadschap van Rijnland en hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht op grond van
artikel 20 van de Verordening Waterbeheer Rijnland en artikel 18 van de Verordening waterhuishouding Amstel, Gooi en Vecht 2002 aangewezen zijn een waterakkoord te sluiten voor de hierboven genoemde wateren;
2. het daarnaast noodzakelijk is om tussen de betrokken waterbeheerders onderling afstemming te bereiken met betrekking tot het waterbeheer onder normale en bijzondere omstandigheden;
3. voor de aan- en afvoer van water naar en uit beide beheersgebieden vigeren de volgende waterakkoorden: het Waterakkoord voor het Noordzeekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal, Waterakkoord
Hollandsche IJssel en Lek, Waterakkoord Rijnland-Delfland, Waterakkoord Sluis Bodegraven (tussen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Hoogheemraadschap van Rijnland) en Waterakkoord Weerdsluis (tussen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht);
4. voor de aanvoer van water naar Midden-Holland onder bijzondere omstandigheden, met name verzilting, het waterakkoord “Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen” (hierna te noemen: de KWA)
vigeert.
Gelet op de artikelen 17 tot en met 20 van de Wet op de waterhuishouding;
Verklaren het volgende overeengekomen te zijn:
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1. Begripsomschrijving

Normale omstandigheden

Een situatie waarin voldoende water beschikbaar is voor de wateraanvoer, waarin voldoende mogelijkheden zijn om zonder beperkingen te
kunnen afvoeren en waarin niet sprake is van een incident of calamiteit.

Bijzondere omstandigheden:

Een situatie waarin sprake is van een afwijking van normale omstandigheden, zijnde:
a.

Lokaal watertekort: situatie waarin de wateraanvoer
onvoldoende is om aan de minimaal benodigde hoeveelheden
water voor de beheersgebieden te voldoen, om die
waterstanden te handhaven die nodig zijn om onomkeerbare
droogteschade te voorkomen of de stabiliteit van kaden te
behouden.

b.

Regionaal watertekort: situatie waarin de zoetwateraanvoer
voor de beheersgebieden Rijnland, Schieland en Delfland
onvoldoende is en waarbij de KWA van toepassing is.

c

Wateroverlast: Situatie waarin het peil op de boezem of de polder
van één of beide partijen dreigt te stijgen of is gestegen boven het
kritische peil, zoals genoemd in de wederzijdse calamiteitenbestrijdingplannen.

d. Incident of calamiteit: een niet-routinematige, niet geplande gebeurtenis die buiten het normale werkpatroon valt en waarbij de
gezamenlijke aanpak van de deelnemers verder gaat dan de gewone, dagelijkse samenwerking.
Polders van AGV

De voor dit waterakkoord relevante polders of afvoergebieden in het
beheersgebied van AGV (zie kaartje op pagina 20).

Polders van Rijnland

De voor dit waterakkoord relevante polders of aanvoergebieden in het
beheersgebied van Rijnland (zie kaartje op pagina 20).

Streefpeil boezem AGV

Zomer en winter: -0,40 m NAP.

Streefpeil boezem Rijnland

Winter: -0,64 NAP, zomer -0,61 m NAP.

Tolhuissluis

Schutsluis, gelegen te Bilderdam, die dient als scheiding tussen de boezem van Rijnland en AGV. Deze sluis is in beheer bij de provincie
Noord-Holland.

Tolhuissluisroute

De aanvoer van Markermeerwater via gemaal Zeeburg, de Amstel en
de Tolhuissluis richting de boezem van Rijnland.
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Verdringingsreeks

Landelijke Verdringingsreeks Droogte, 2003 en/of de nader vastgestelde regionale verdringingsreeksen.

Schakelpunten

De uitwissselingspunten zoals genoemd in bijlage 1 en op kaarten 1 tot
en met 3 in de bijlage.

Hoogheemraadschap van Rijnland
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2. Verplichtingen van de deelnemers

2.1 Normale omstandigheden: water aan- en –afvoer
a. Rijnland verplicht zich – met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 2.2.1 (bijzondere
omstandigheden wateroverlast) – het overtollige water van AGV te ontvangen, via de werken
genoemd in Bijlage 1.
b. Rijnland verplicht zich – met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 2.2.3 (bijzondere
omstandigheden watertekort) – te voldoen aan de waterbehoefte van AGV, via de werken genoemd in Bijlage 1.
c. Een voorgenomen vergroting of verkleining van de capaciteit voor de wateraan- en -afvoer
naar en van een bemalingsgebied van AGV wordt in overleg en in overeenstemming met
Rijnland uitgevoerd. Hierbij wordt uitgegaan van de capaciteiten die in Bijlage 1 van dit
waterakkoord zijn aangegeven en het op het moment van het verzoek geldende beleid.
d. Afspraken betreffende de regeling van de aanvoer van water uit de Nieuwkoopse Plassen naar
de polder Noordse Buurt:
- Met inachtneming van het bepaalde in sub a en b van deze paragraaf verplicht AGV zich,
voor wat betreft de aanvoer van water naar de polder de Noordse Buurt, te beperken tot een
hoeveelheid water van 400.000 m³ op jaarbasis ten behoeve van de watervoorziening van
het glastuinbouwgebied “de Noordse Buurt”, gebaseerd op de onttrekking via de
automatische inlaatinstallatie en voorts tot het aanvoeren van maximaal 50.000 m³ per jaar
met behulp van de andere twee niet geautomatiseerde inlaten ten behoeve van de
hoogwatervoorzieningen van de aanwezige bebouwing.
- Om de aanvoer vanuit de Nieuwkoopse Plassen zoveel mogelijk te beperken verplicht
AGV zich naast de inlaatmogelijkheden uit de Nieuwkoopse Plassen tenminste één
inlaatmogelijkheid te onderhouden anders dan uit de Nieuwkoopse Plassen.
- In een eventuele uitbreiding van de waterbehoefte zal op een andere wijze dan door
uitbreiding van de aanvoer vanuit de Nieuwkoopse Plassen worden voorzien.
2.2 Bijzondere omstandigheden: water aan- en afvoer
2.2.1 Wateroverlast

a.

b.
c.
d.

8

Indien er sprake is van wateroverlast in het gebied van één der partijen of van beide partijen
dan wordt het betreffende calamiteiten(bestrijding)plan in werking gesteld en wordt
overeenkomstig dat plan gehandeld. Hierbij worden, zo nodig, de belangen afgewogen met de
overige op ieders boezem afwaterende beheersgebieden.
In geval van wateroverlast en/of om grotere wateroverlast op de boezem of polder van één der
partijen te voorkomen, kan de ene partij de andere een verzoek doen om de waterafvoer te verminderen, dan wel meer water te mogen afvoeren naar het gebied van de andere partij.
Partijen hebben een inspanningsverplichting om zoveel mogelijk aan dit verzoek te voldoen.
Indien het peil op de boezem het in het Rijnlandse calamiteitenbestrijdingplan ‘Kwantiteit oppervlaktewater’ genoemde maalpeil bereikt, kan Rijnland een maalstop instellen.
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e.

AGV zal, indien er wateroverlast is of dreigt op de boezem van Rijnland, op verzoek, Rijnland
informatie verschaffen omtrent de situatie in de polders van AGV en de status van de gemalen.

2.2.2 Lokaal watertekort: wateraanvoer naar polders AGV
In geval van zoet watertekort kan Rijnland de wateraanvoer richting de polders van AGV (Bijlage 1)
beperken (of stoppen). Hierbij vormt de prioritering van de landelijke/regionale verdringingsreeks het
uitgangspunt voor de afweging van de beperking in watergebruik voor alle gebieden die via de boezem
van Rijnland van water worden voorzien.
2.2.3 Regionaal watertekort: wateraanvoer richting Rijnlands boezem
Indien sprake is van regionaal watertekort kan Rijnland, na overleg met de KWA-partners (Delfland en
Schieland) een beroep doen op medewerking van AGV om water uit het Markermeer door te voeren
via de Tolhuissluisroute.
De toewijzing van dit water geschiedt binnen het Droogteoverleg Noord-Nederland na afweging van de
landelijke en regionale belangen.
Binnen 2 jaren na inwerkingtreding van onderhavig waterakkoord zal een draaiboek worden opgesteld
door partijen met daarin opgenomen de wijze van tenuitvoerlegging van de Tolhuissluisroute.
2.3 Waterkwaliteit
Partijen streven ernaar om de waterkwaliteit van het aan- en afgevoerde water te laten voldoen aan de
daarvoor geldende normen. Deze normen en de maatregelen die partijen nemen om de waterkwaliteit
op het gewenste niveau te brengen of te houden, zijn vastgelegd in de vigerende waterbeheerplannen.

2.4 Calamiteiten
a. Bij grensoverschrijdende calamiteiten zal gezamenlijk overleg gevoerd worden over de te treffen
maatregelen. Hierbij zullen de risico’s voor beide beheersgebieden tegen elkaar worden afgewogen
en zal de schade worden beperkt. In geval van een incident of calamiteit zijn de betreffende calamiteitenplannen en bestrijdingsplannen leidend.
b.

Bij een calamiteit kan de betreffende waterbeheerder een verzoek doen tot extra wateraanvoer- of
afvoer bij de andere partij (bijvoorbeeld via de Tolhuissluis), conform het betreffende calamiteitenbestrijdingplan. De partij aan wie het verzoek is gedaan, heeft een inspanningsverplichting om zoveel mogelijk aan dit verzoek te voldoen. De acceptatie of de weigering van het verzoek wordt gemotiveerd.

Hoogheemraadschap van Rijnland
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2.5 Registratie en informatieplicht
2.5.1 Registratieplicht
a. AGV zal de hoeveelheid water registreren (meten dan wel schatten) die middels de in Bijlage 1 bij
dit waterakkoord genoemde kunstwerken af- of aangevoerd wordt naar en van Rijnland. De wijze
en frequentie van registreren is opgenomen in Bijlage 1 bij dit waterakkoord.
b. Partijen streven ernaar voor de polders en de boezem informatie beschikbaar te hebben over de
waterkwaliteit van het aan- en afgevoerde water en de wederzijdse beïnvloeding.
c. AGV zal nabij de in bijlage 1 vermelde kunstwerken de waterkwaliteit bepalen, voor en met de in
bijlage 2 genoemde parameters en frequentie.
d. Bij aan- of afvoer van water via de Tolhuissluis na een verzoek om medewerking van de andere
partij, zal de verzoekende partij debiet en duur meten van de aan- of afgevoerde hoeveelheden water ter plaatse van de Tolhuissluis. De frequentie van meten en de te meten waterkwaliteitsparameters worden in het draaiboek (zoals bedoeld in artikel 2.2.3) bepaald
e. De verzoekende partij verstrekt na afloop van bijzondere omstandigheden een opgave van deze
gegevens aan de andere partij.

2.5.2 Informatieplicht
a. Partijen doen één maal per kalenderjaar, vóór 1 april, verslag van de hoeveelheid water, die via de
in bijlage 1 bij dit waterakkoord aangeduide werken, zoals ook aangegeven in artikel 2.5.1., is aangevoerd en afgevoerd in het voorgaande kalenderjaar. Daarnaast doen zij verslag van de gemeten
waterkwaliteit zoals bedoeld in artikel 2.5.1c.
b. In geval van calamiteiten verplichten de waterbeheerders zich om elkaar dagelijks, of in samenspraak zo veel als noodzakelijk, zo veel als nodig op de hoogte te houden van de waterhuishoudkundige toestand van de watersystemen.
c. Indien een van de partijen kennis draagt van een zodanige verontreiniging van het aan- of af te
voeren water, dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de kwaliteit veel slechter is dan onder normale omstandigheden mag worden verwacht, dient deze partij de andere partij hierover direct te informeren.
d. Partijen informeren elkaar jaarlijks over bereikbaarheidsregelingen, de daarbij behorende alarmnummers en over wijzigingen in onderliggende relevante stukken.
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3. Financiën

3.1 Vaststelling kostprijs
Iedere vijf jaar stelt het bestuur van Rijnland de kostprijs voor de aan- en afvoer van water vast. In de
tussenliggende jaren wordt de kostprijs jaarlijks verhoogd met de CBS index voor Weg en Waterbouw.
Het bestuur van Rijnland heeft voor alle waterakkoorden de kostprijs voor de aan- en afvoer van water
voor 2006 vastgesteld op:
*
*

Afvoer
Aanvoer

€ 20,31 per 1.000 m3
€ 17,69 per 1.000 m3

De kostprijs wordt gebaseerd op de in de meerjarenbegroting gemiddeld begrote kosten voor Waterkwantiteitsbeheer in de betreffende periode.
Zodra het bestuur van Rijnland een nieuwe kostprijs heeft vastgesteld, wordt AGV hiervan schriftelijk
op de hoogte gesteld. De onderbouwing van de kostprijs kan worden gevonden in de meerjarenbegroting van de betreffende periode.
3.2 Grondslag voor verrekening
a. AGV zal Rijnland jaarlijks een vergoeding betalen voor het ontvangen van het waterbezwaar van
de polders van AGV die door middel van gemalen water uitslaan op de boezem van Rijnland zoals
genoemd in bijlage 1.
b. AGV zal Rijnland jaarlijks een vergoeding betalen voor het inlaten van water uit Rijnlands boezem
via de inlaatwerken die beschreven zijn in bijlage 1.
Voor wat betreft de inlaat van water vanuit de Nieuwkoopse plassen naar de polder de Noordse
Buurt verplicht AGV zich slechts tot het betalen van een vergoeding voor de hoeveelheid water die
meer ingelaten wordt dan 325.000 m³ tot een maximum van 400.000 m³ op jaarbasis. Er worden
door Rijnland bovendien geen kosten in rekening gebracht voor de inlaat van maximaal 50.000 m³
water per jaar via de andere twee inlaten.
c. Kosten die gemaakt worden in het kader van de monitoring van de waterkwantiteit of –kwaliteit
onder normale omstandigheden, worden door AGV gedragen.
d. De door wederpartij werkelijke gemaakte kosten van extra wateraanvoer- of afvoer, zoals bedoeld
in artikel 2.2, worden vergoed door de verzoekende partij.
3.3 Financiële afhandeling
a. Uiterlijk zes weken na ontvangst van de werkelijke hoeveelheden aan- en afgevoerd water stuurt
Rijnland de eindafrekening, gebaseerd op de werkelijke hoeveelheden vermenigvuldigd met de
vaste prijs per 1000 m3, één en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.2, sub b voor
wat betreft de inlaat naar de polder Noordse Buurt.

Hoogheemraadschap van Rijnland
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b. Tegelijk met de eindafrekening stuurt Rijnland de voorschotnota voor het lopende jaar, gebaseerd
op de vaste prijs per 1.000 m³ en een hoeveelheid gebaseerd op de gemiddelde hoeveelheid in de
voorgaande jaren.
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4. Evaluatie en Geschillen
a. Partijen zullen uiterlijk 2 jaar na ondertekening van dit waterakkoord en daarna eens in de 5
jaar dit waterakkoord op uitvoering en werking evalueren en toetsen aan de dan geldende inzichten. Op basis hiervan beslissen partijen of er al dan niet aanleiding is het akkoord te herzien. Elke partij kan eveneens een schriftelijk verzoek indienen bij de andere partij tot een tussentijdse evaluatiebijeenkomst. Partijen hebben 1 x per jaar overleg over de uitvoering van dit
waterakkoord.
b. Voor eventuele geschillen met betrekking tot toepassing en uitvoering van dit akkoord wordt
verwezen naar artikel 52 van de Wet op de waterhuishouding.
c. Van een geschil, als bedoeld in artikel 52 van de Wet op de waterhuishouding, is sprake indien
één van de bij dit akkoord betrokken partijen dat stelt.

Hoogheemraadschap van Rijnland
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5. Algemene en overgangsbepalingen

Dit waterakkoord kan aangehaald worden als “Waterakkoord AGV – Rijnland”. Op de dag van inwerkingtreding van dit waterakkoord vervallen alle voorgaande overeenkomsten ten aanzien van uitwisseling van water tussen AGV en Rijnland, te weten:
-

het waterakkoord Noordse Buurt;
de in de brief van de Dienst Waterbeheer en Riolering, namens AGV, van 20 december 2002, kenmerk 2002.212607/SDJ, in reactie op de brief van Rijnland van 17 juli 2002, kenmerk 0209943,
schriftelijk vastgelegde afspraken.

Dit waterakkoord treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking.
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6. Ondertekening
Aldus overeengekomen,
Plaats:
Datum:

__________________
De heer G.J. Doornbos

Hoogheemraadschap van Rijnland

__________________
De heer J. de Bondt

Hooghe emraadschap Amstel, Gooi en Vecht
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Deel B

Toelichting op het waterakkoord Rijnland – Amstel, Gooi en Vecht

Hoogheemraadschap van Rijnland
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Overwegingen

Andere waterakkoorden:
- In het Waterakkoord voor het Noordzeekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal (NZK/ARK) is de afvoer
van de Rijnlandse boezemgemalen Spaarndam en Halfweg en tal van gemalen van AGV geregeld.
Als de waterstanden op het NZK/ARK door wateroverlast of verminderde spuimogelijkheden bij
IJmuiden oplopen tot -0.00 m NAP dan kan een algehele maalstop afgekondigd worden. In zo’n
geval zijn beide waterschappen genoodzaakt maatregelen te nemen conform de eigen calamiteitenbestrijdingplannen.
-

-

-
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In het Waterakkoord Hollandsche IJssel en Lek (HIJ/Lek) is o.a. de aanvoer en afvoer van het Rijnlandse boezemgemaal te Gouda geregeld. Droogte kan tot gevolg hebben dat het chloridegehalte op
de HIJ boven de inname norm (250 mg/l) komt. Dan wordt overgegaan op wateraanvoer via de
Kleinschalige wateraanvoer voorzieningen (KWA). Dit is geregeld in het waterakkoord KWA. Bij
langdurige droogte zijn verdergaande maatregelen nodig. Hierbij kan reductie van wateraanvoer
naar polders (van Rijnland en AGV) ook aan de orde komen. Storm op zee kan tot gevolg hebben
dat de waterstanden op de HIJ te ver oplopen. Is dit het geval dan wordt de stormvloedkering bij
Krimpen aan de IJssel neergelaten. Als dit samenvalt met wateroverlast in de omliggende polders
dan kan het maalpeil op de nu afgesloten HIJ bereikt worden en wordt een maalstop afgekondigd.
In zo’n geval kan niet meer afgevoerd worden met het boezemgemaal te Gouda en kan het noodzakelijk zijn polderbemalingen te reduceren conform het calamiteitenbestrijdingplan
In het Waterakkoord Rijnland - Delfland is de aanvoer van water van Rijnland naar Delfland geregeld. In situaties van overlast of tekort is opgenomen dat water over en weer water kan worden uitgewisseld naar de mogelijkheden van beide watersystemen.
In het Waterakkoord Sluis Bodegraven, tussen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en
Hoogheemraadschap van Rijnland, is de afvoer van het deelgebied ‘Woerden’ naar Rijnland geregeld.
In het Waterakkoord Weerdsluis, tussen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, is de wateraanvoer geregeld vanuit het beheersgebied van
het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden via de Weerdsluis naar de Vecht.
Momenteel wordt het Waterakkoord Noord-Holland/Markermeer en IJsselmeer opgesteld. Dit
waterakkoord regelt de aanvoer van water uit Markermeer en IJsselmeer naar Noord-Holland
(Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht) en
de afvoer van water uit Noord-Holland naar Markermeer en IJsselmeer. Het waterakkoord is nog
niet vastgesteld.
Het Waterakkoord Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen Midden Holland geldt 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
kan ontstaan. De overeenkomst voorziet in dergelijke gevallen in de doorvoer van zoet water uit het
Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek.
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2. Verplichtingen van de deelnemers
2.1 Normale omstandigheden: wateraan- en afvoer
De polders van AGV in Amsterdam-west voeren het overtollige water via gemalen af naar de boezem
van Rijnland. Een deel van deze gemalen maalt uit op de Haarlemmervaart, die binnen het beheersgebied van AGV ligt maar wel in open verbinding staat en afvoert naar de boezem van Rijnland. De totale
capaciteit van de gemalen is 366 m3/minuut. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van alle poldergemalen en capaciteiten. Het door AGV geloosde water wordt via de boezemgemalen van Rijnland
(Katwijk, Spaarndam, Halfweg en Gouda) afgevoerd naar zee.
In het gebied Wester-Amstel laat een aantal polders van AGV water in vanuit de boezem van Rijnland.
Rijnland laat hiervoor bij gemaal Gouda water in vanuit de Hollandsche IJssel.
In 2008 heeft een grenswijziging tussen AGV en Rijnland plaatsgevonden, waardoor de Haarlemmervaart voortaan binnen het beheersgebied van AGV valt. Afspraken omtrent de grenswijziging zijn geregeld in de ‘Overeenkomst inzake de grenswijziging AGV – Rijnland’ (april 2008). De Haarlemmervaart staat in open verbinding met de boezem van Rijnland, waardoor in de praktijk Rijnland het peilbeheer uitvoert. In de overeenkomst is onder andere afgesproken dat het peil in de Haarlemmervaart
wordt gehandhaafd, conform het peil in Rijnlands boezem.
Voorheen waren de afspraken betreffende de regeling van de aanvoer van water uit de Nieuwkoopse
Plassen naar de polder Noordse Buurt geregeld in het Waterakkoord Noordse Buurt. Deze afspraken
zijn overgenomen in het voorliggende “Waterakkoord Rijnland-Amstel, Gooi en Vecht”. Het Waterakkoord Noordse Buurt vervalt op de dag van inwerkingtreding van dit waterakkoord.
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2.2 Bijzondere omstandigheden
2.2.1 Wateroverlast
Wateroverlast Rijnland
Bij waterstanden op de boezem van Rijnland hoger dan NAP -0,59 m treedt het calamiteitenbestrijdingplan ‘Kwantiteit oppervlaktewater’ in werking. Hierin is o.a. opgenomen dat bij het bereiken van
waterstanden hoger dan NAP -0,52 m in de boezem de polderbemaling geminderd tot geheel gestopt
kan worden. Dit is mede afhankelijk van de situatie ter plekke.
Op grond van de Waterstaatswet 1900 kan Rijnland een maalstop opleggen voor de polders van Amsterdam West die in beheer zijn bij het hoogheemraadschap de Amstel, Gooi en Vecht (uitvoering Waternet). Rijnland kan een maalstop opleggen bij het in het calamiteiten bestrijdingsplan opgenomen
maalpeil (bij de vaststelling van dit akkoord is dit NAP -0,37 m, en zal naar verwachting niet gaan wijzigen; indien wel, dan geldt het dan opgenomen maalpeil). In het calamiteitenbestrijdingplan is opgenomen hoe de afstemming en uitvoering is geregeld.
Met de waterschappen Delfland en de Stichtse Rijnlanden zijn in de betreffende waterakkoorden afspraken gemaakt over het, indien noodzakelijk en mogelijk, lozen van overtollig water tijdens wateroverlast omstandigheden. In geval van wateroverlast zullen de belangen integraal worden afgewogen.
Wateroverlast AGV
Het boezemsysteem van Amstel, Gooi en Vecht staat in open verbinding met het AmsterdamRijnkanaal en het Noordzeekanaal. In het gehele boezemsysteem van AGV wordt een streefpeil gehanteerd van NAP -0,40 m. Het maatgevend boezempeil is NAP +0,00 m. Bij waterstanden op de boezem
van AGV hoger dan NAP -0,30 m treedt fase 2 van het bestrijdingsplan “Hoogwater op de boezem” in
werking. Verder is opgenomen dat bij een verwachte hoogste waterstand tussen -0,20 m en
-0,15 m NAP overleg plaats vindt met Rijnland over de mogelijkheid om de Tolhuissluis te openen
n.a.v. de heersende windrichting/ opstuwing, teneinde water af te laten van de Amstel in Rijnlands boezem (Aa-Kanaal).
In de polders van Amsterdam-west kan wateroverlast optreden door hoge waterstanden als gevolg van
bijvoorbeeld hevige regenval. Een mogelijke maatregel is dan het afvoeren van overtollig water naar de
boezem van Rijnland door het inzetten van noodbemaling. Dit gebeurt in overleg met Rijnland.
2.2.2 Lokaal watertekort: wateraanvoer naar polders AGV
Watertekort binnen het beheersgebied van Rijnland kan aanleiding zijn de aanvoer naar de polders van
AGV te verminderen. Hierbij wordt zonodig uitgegaan van het ‘calamiteitenbestrijdingplan zoet watertekort’ van Rijnland en voor de prioritering, zolang de regionale uitwerkingen van de landelijke verdringingsreeks niet zijn vastgesteld, uitgegaan van de landelijke verdringingsreeks.

20

Waterakkoord AGV - Rijnland

2.2.3 Regionaal Watertekort: wateraanvoer richting Rijnlands boezem
In een droge zomer kan het inlaatwater van de Hollandsche IJssel bij Gouda verzilten door zoutindringing vanuit zee (eens in de 10 à 20 jaar). Het waterbeheer onder dit soort omstandigheden is beschreven in het ‘calamiteitenbestrijdingsplan zoet watertekort’ van Rijnland. Inlating in de boezem wordt
dan in principe gestaakt, de doorspoeling van boezem en/of polders wordt beperkt, en er wordt bij de
sluis bij Bodegraven 7 m3/s via de Kleinschalige WaterAanvoer (KWA) water aangevoerd. Dit water is
afkomstig van het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek, en wordt via het beheergebied van De Stichtse
Rijnlanden doorgevoerd. De KWA is geregeld in een waterakkoord. Van de aan Rijnland geleverde 7
m3/s wordt 3 m3/s doorgevoerd naar Delfland en Schieland. De capaciteit van de KWA is beperkt en er
kan een aanvoertekort ontstaan (situatie 2003) omdat de aanvoerbehoefte kan oplopen tot 15-20 m3/s.
Om onomkeerbare schade aan kades en funderingen te voorkomen (prioriteit 1 van de verdringingsreeks) moet dan besloten worden alsnog verzilt water via Gouda in te laten. Een alternatief is dan aanvoer van water uit het IJmeer/Markermeer via de Tolhuissluisroute. De afweging hierbij is het behoud
van een goede waterkwaliteit van Rijnlands boezem door aanvoer van water uit het IJmeer, versus een
verzilting van de boezem veroorzaakt door de inlating vanuit de verzilte Hollandsche IJssel. In het waterakkoord Noord Holland, IJsselmeer – Markermeer (concept) is de levering van 10 m3/s geregeld
onder voorbehoud van de landelijke beschikbaarheid en behoefte.
In het voorliggende “Waterakkoord Rijnland - Amstel, Gooi en Vecht” zijn afspraken tussen AGV en
Rijnland opgenomen om deze doorvoer te faciliteren. Dit moet verder worden uitgewerkt in een draaiboek.
2.3 Waterkwaliteit
De waterkwaliteitsparagraaf is eenvoudig van opzet gebleven, omdat de te maken afspraken in het
KRW-spoor zullen worden vastgelegd in de waterbeheersplannen van beide waterschappen.
2.4 Calamiteiten
In het waterakkoord wordt de mogelijkheid geopend om de Tolhuissluis of iedere andere geschikte
locatie te gebruiken om in geval van overlast of tekort situaties water af- dan wel aan te voeren.
3.1 Vaststelling kostprijs
De kostprijs is gebaseerd op de in de meerjarenbegroting 2006-2010 gemiddeld begrote kosten voor
Waterkwantiteitbeheer in de betreffende periode.
Zodra Rijnlands bestuur een nieuwe kostprijs heeft vastgesteld, wordt AGV schriftelijk op de hoogte
gesteld van de nieuwe kostprijs. De onderbouwing van de kostprijs kan worden gevonden in de meerjarenbegroting van de betreffende periode.
Een vast tarief voor een aantal jaren heeft de volgende voordelen:
- Het is eenvoudiger te begroten voor zowel Waternet als Rijnland.
- Minder tijdsbesteding van beide partijen nodig waardoor oog voor efficiency.
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3.2 Grondslag voor verrekening
De afspraken betreffende de verrekening van de aanvoer van water uit de Nieuwkoopse Plassen naar de
polder Noordse Buurt zijn overgenomen uit het Waterakkoord Noordse Buurt. Het Waterakkoord
Noordse Buurt vervalt op de dag van inwerkingtreding van dit waterakkoord.
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Bijlage 1. Overdrachtspunten
De overdrachtspunten tussen AGV en Rijnland zijn opgenomen in de onderstaande tabellen en op de
bijgevoegde kaarten (hieronder en de kaarten Kunstwerken Noordkant en Kunstwerken Zuidkant).
Schutsluizen:
Nr

AGV

Rijnland

Naam object

7

Valt per 1 april 2008 geheel binnen AGV

Haarlemmervaartschutsluis

18

Slotervaart

Boezem H. Ringvaart

Akersluis

28

Stadsboezem Amsterdam

Boezem Nieuwe Meer

Sluis Nieuwe Meer

43

Amstel-Drechtkanaal

Boezem Tolhuissluis

Tolhuissluis

57

Kromme Mijdrecht

Nieuwkoopse Plassen

Slikkendammersluis

Registratie: De schutverliezen worden niet verrekend en daarom hoeven de debieten niet te worden geregistreerd.

Overzichtskaart Rijnland en Amstel, Gooi en Vecht. De donkergroen gekleurde ‘uitwisselingspolders’ voeren het
overtollige water af naar Rijnlands boezem of laten water in vanuit Rijnland.
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Gemalen:
Nr
AGV
G-1
G-2
G-3
G-4
G-5

Polder De Lange
Bretten
Overbraker Binnenpolder
Begraafplaats Vredenhof
Osdorper Bovenpolder
Lutkemeerpolder

G-6

Middelveldsche
Akerpolder

G-7

Slotervaart

G-8

Riekerpolder

G-9

Riekerpolder

Rijnland
Boezem H.
Trekvaart
Boezem H.
Trekvaart
Boezem H.
Trekvaart
Boezem H.
Ringvaart
Boezem H.
Ringvaart
Boezem H.
Ringvaart
Boezem H.
Ringvaart
Boezem H.
Ringvaart
Boezem
Nieuwe
Meer

AGV/CAWnummer
GEM4403
Brettenpad
GEM4155
Haarlemmerweg
GEM4030
Vredenhofpad
GEM4048
Raasdorperweg
GEM4197
Lutkemeerpolder
GEM4279
Middelveldse
Akerpolder
GEM4429
Akersluis
GEM4278
Ringvaartdijk
GEM4159
Jaagpad 160

x

y

capaciteit
(m3/min)
115312,250 488720,906 30
119414,882 488781,649 22
119241,000 488647,000 2,7
112229,626 487230,912 32,7
112356,642 485410,241 60
113731,637 484441,758 40,2

114559,126 484080,518 120
114524,274 483778,209 10,8
117192,106 482884,902 39,6

Registratie: De debieten van de gemalen worden geregistreerd op dagbasis.
Van de vetgedrukte gemalen wordt de waterkwaliteit gemeten conform bijlage 2.

Nood(hulp)bemalingen:
Nr
AGV

Rijnland

NB- Slotervaart
1

Boezem H.
Trekvaart

Inlaten:
Nr
AGV

Rijnland

I-1
I-4
I-5
I-6

I-7
I-8
I-9
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Overbraker Binnen- Boezem H.
polder
Trekvaart
Haarlemmervaart
Boezem H.
Trekvaart
Polder de Lange
Boezem H.
Bretten
Trekvaart
Polder de Lange
Boezem H.
Bretten
Ringvaart
(De Kluut + Groengebied)
Osdorper Bovenpol- Boezem H.
der
Ringvaart
Lutkemeerpolder
Boezem H.
Ringvaart
Middelveldsche
Boezem H.
Akerpolder
Ringvaart

AGV/CAWnummer
Molen van Sloten

x

y

capaciteit
(m3/min)
114456,404 483904,673 60

AGV/CAWnummer
nabij Inlaat 44
68551
Inlaat 32
68501
Inlaat 26
68552
Inlaat 123

x

y

116416,922

488735,143

Inlaat

112664,404

488680,273

Inlaat

112453,585

488842,768

Inlaat*)

68522
Inlaat 51
-

112221,570

487243,935

Inlaat**)

112356,128

485411,918

Inlaat**)

-

114071,399

484195,450

Inlaat**)

Soort
object
118269,875 488884,435 Stuw
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Nr

AGV

I-10

Sloterbinnen- en
Boezem H.
Middelveldsche
Ringvaart
Gecombineerde
Polders
(Speeltuin te Sloten)
sportpark te Sloten Boezem H.
Ringvaart

I-11

I-12
I-13
I-14

I-15

I-16

I-17

I-18

I-19

I-20

I-21

I-22
I-23
I-24
I-25
I-26
I-27
I-28

Rijnland

AGV/CAWnummer
68502
Inlaat 88

x

y

68511
Inlaat 95

114581,912

483675,535

Inlaat

Boezem H.
Ringvaart
Boezem H.
Ringvaart
polder Buitenveldert Boezem
Nieuwe
Meer
Heemtuin de Braak Polder Amsteldamse
Bos
Bovenkerkerpolder Buitendijkse
Buitenveldersche
Polder
Bovenkerkerpolder Buitendijkse
Buitenveldersche
Polder
Bovenkerkerpolder Buitendijkse
Buitenveldersche
Polder
Bovenkerkerpolder Buitendijkse
Buitenveldersche
Polder
Noorder LegmeerBuitendijkse
polder en BovenBuitenkerkerpolder
veldersche
Polder
Zuider Legmeerpol- Boezem
der
Westeinder

68531
Inlaat 98
68515
Inlaat 102
68533
Inlaat 101

115049,867

483101,932

Inlaat

115585,243

482722,426

Inlaat

118893,005

482975,382

Inlaat

61460
De Braak

118160,673

480733,831

Inlaat

61425
Oudekerkerlaan

118076,663

479295,446

Inlaat

-

118022,635

478774,417

Inlaat

61383
Maalderij

117782,898

478277,251

Inlaat

61384
Roda

117536,274

478459,982

Inlaat

60112
Legmeerdijksloot

116656,695

478247,027

Inlaat

112086,601

473797,860

Inlaat

Zuider Legmeerpolder
Zuider Legmeerpolder
Zuider Legmeerpolder
Zuider Legmeerpolder
Zuider Legmeerpolder
Zuider Legmeerpolder
Uithoornse Polder

61302
Zeilschool
61303
Fortgracht midden
61304
Fortgracht west
61305
De Rietlanden
61306
RK-kerk
61307
Calslagen
60104
Bilderdam

112057,138

473725,207

Inlaat

112087,567

473424,714

Inlaat

111927,331

473399,305

Inlaat

111627,936

472740,789

Inlaat

111519,670

472467,307

Inlaat

110173,600

471903,480

Inlaat

110009,853

469303,768

Inlaat

Riekerpolder
(Velodrome)
Riekerpolder

Boezem
Westeinder
Boezem
Westeinder
Boezem
Westeinder
Boezem
Westeinder
Boezem
Westeinder
Boezem
Westeinder
Boezem
Drecht

Soort
object
114574,960 483892,155 Inlaat
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Nr

AGV

I-29

Buiten Westerpolder Boezem
Aarkanaal
Polder Zevenhoven Ringsloot
polder
Nieuwkoop
Polder Zevenhoven Ringsloot
polder
Nieuwkoop
Polder Zevenhoven Ringsloot
polder
Nieuwkoop
Polder Zevenhoven Ringsloot
polder
Nieuwkoop
Polder Zevenhoven Ringsloot
polder
Nieuwkoop
Polder Zevenhoven Ringsloot
polder
Nieuwkoop
Polder Zevenhoven Ringsloot
polder
Nieuwkoop
Polder Zevenhoven Ringsloot
polder
Nieuwkoop
Polder Zevenhoven Ringsloot
polder
Nieuwkoop
polder de Noordse
NieuwkoopBuurt
se Plassen
polder de Noordse
NieuwkoopBuurt
se Plassen
polder de Noordse
NieuwkoopBuurt
se Plassen

I-30

I-31

I-32

I-33

I-34

I-35

I-36

I-37

I-38

I-39
I-40
I-41

Rijnland

AGV/CAWnummer
60081
Tolhuiskade
61253
Zaagmolenpad

x

y

110959,580

467633,860

61255
Dorpsstraat

112068,410

468151,940

Inlaat

61256
Uiterbuurtweg 5

112169,770

468240,190

Opvoerpomp

61257
Uiterbuurtweg 45

112217,580

468273,930

Inlaat

61258
Uiterbuurtweg 55

112409,290

468403,610

Inlaat

61259
Dorpsstraat 22

113616,180

466116,650

Inlaat

61260
Zuideinde 37

113882,500

465740,880

Inlaat

61261
Molenweg

114299,415

465398,475

Inlaat

61221
N.Dorpsweg 3
61222
N.Dorpsweg 39a
60051
Noordse Buurt

116905,932

464738,952

Inlaat

117644,193

464645,433

Inlaat

117910,344

464564,747

Inlaat

61254
Gemeentehuis

Soort
object
110563,563 468233,162 Inlaat
Open
Verbinding
111692,670 467829,240 Inlaat

Registratie Van de inlaten die worden bemeten (I-28 en I-41) worden de gemeten hoeveelheden gebruikt. Van de
overige inlaten wordt de ingelaten hoeveelheid water handmatig geregistreerd door AGV.

*) is van een recreatieschap, registratie wordt daarmee afgestemd
**) worden op dit moment niet gebruikt
De kosten worden verrekend op basis van opgave van de geloosde en ingelaten hoeveelheden water. De Haarlemmervaart staat in open verbinding met de boezem van Rijnland. De kosten voor de Haarlemmertrekvaart worden
verrekend voor het verschil van de debieten van deze gemalen en inlaten.
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Bijlage 2 Waterkwaliteitsmeetpunten en parameterpakketten.
Waterkwaliteitsmeetpunten AGV
Rijnland wil bij de in bijlage 1 vet aangegeven gemalen van AGV naar Rijnland de volgende waterkwaliteitsgegevens (uiterlijk eind februari aanleveren over het voorgaande jaar) weten:
Nr. op kaart (monsterpuntcode AGV)
G-1 (DBR004)

LOC_NAME
Voormalige Spieringhorner Binnen;
gemaal
Gemaal Lutkermeerpolder Lutkemeerweg
Poldergemaal Middelveld Akerpolder

xcoord

ycoord
115310

488721

112367

485425

113731

484442

119414

488781

G-4 (OSB007)

Poldergemaal Haarlemmerweg
Raasdorper weg bij het gemaal
links van het rooster en als het
gemaal aanstaat rechts van het
rooster een paar keer controle
punten nemen.

112254

487236

G-9 (RKP015)

Gemaal Jaagdpad 160

117192

482885

G-7 (SBI001)

Gemaal Akersloot

114575

484123

G-5 (LMP003)
G-6 (MAP007)
G-2 (OBP003)

Analyses

meetfrequentie per jaar

Normering

Chloride
EGV bij 25 graden (veldmeting)

12 NEN-EN-ISO 15682

Zwevend stof

12 NEN-EN 872 en NEN 6499

Kjeldahl-stikstof in water

12 NEN 6645 en NEN 6646

Ortho-fosfaat

12 NEN-EN-ISO 15681-2

pH (Veldmeting)

12 NPR 6616

Sulfaat

12 NEN-ISO 22743

Temperatuur (veldmeting)

12 NEN_EN_ISO 15681-2 en NEN
12 6645

Totaal-fosfor in water
Totaal-stikstof in oppervlaktewater
Zink in water
Koper na filtratie
Ammonium

12 NEN-ISO 7888

12 4 NEN-EN-ISO 11885 *)
4 NEN-EN-ISO 11885 *)
12 NEN-ISO 11732

*) alleen wanneer zink en/of koper in het laatste meetjaar de norm (bkmw) overschrijdt
NB: Als er geen bepalingsmethode bij staat betekent het dat het laboratorium deze parameter niet volgens een landelijk (europese) vastgestelde methode bepaalt. Bij totaal stikstof is dit zo omdat deze parameter niet wordt gemeten maar wordt berekend op basis van andere
stikstoffracties.
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Waterkwaliteitsmeetpunten Rijnland: Rijnland meet de volgende stoffen op diverse locaties met onderstaande frequentie (uiterlijk eind februari aanleveren over het
voorgaande jaar):
Kode Monsterpunt

Omschrijving monsterpunt

X coordinaat monsterpunt

Y coordinaat monsterpunt

RO021B

BOEZEMKANAALHALFWEG; VANAF BRUG ZIJKANAAL F

111903

489163

RO140

RINGVAART VAN HMP. 500M.TEN.NRD.GEMAAL.LUTKEMEERPLDR.NR.152

112008

486338

RO194

AARKANAAL; VAN KATTENBRUG IN WEG RIJNSATERWOUDE-NIEUWVEEN

110685

467574

RO275

NIEUWEMEER; 500M T.W.V.PUINSTORT

116200

482810

RO281

WESTEINDER; 1000M T.W.V.KALSLAGEN, 1000M T.O.V. REKRET.UVW

109650

472750

ROP21706

BUITENDIJKSEBUITENVELDERSE; MIDDEN OP DE AMSTELVEENSE POEL

117600

479100

Analyses

(minimale) meetfrequentie per jaar

Normering

Chloride

12

NEN-EN-ISO 15682
NEN-ISO 11732

Ammonium

12

chlorofyl

6

NO2+NO3

12

Ortho-fosfaat

12

NEN-EN-ISO 15681-2

pH (Veldmeting)

12

NPR 6616

Sulfaat

12

NEN-ISO 22743

Temperatuur (veldmeting)

12

Totaal-fosfor in water
Totaal-stikstof in oppervlaktewater

12

NEN_EN_ISO 15681-2 en NEN
6645

12

-

Zink na filtratie water

4

NEN-EN-ISO 11885 **)

Koper na filtratie

4

NEN-EN-ISO 11885 **)

Nikkel na filtratie

4

**)

*)

*) maandelijks in april-sept
**) alleen wanneer zink en/of koper en/of nikkel in het laatste meetjaar de norm (bkmw) overschrijdt

29

Noord
Westpoort

I-6

De Lange Bretten

G-4

I-7

I-4

Haarlemmervaart

I-5

O
sd
or
pe

G-1

I-1

Overbraker binnenpolder

G-2
G-3

BP Vredehof

Osdorper Binnenpolder
rB
ov

West
Erasmuspark

en
po
ld

er

Centrum

Osdorp
Sloterbinnen en Middelveldsepolder
Nieuw-West

Lutkemeerpolder

G-5 I-8

e
delv
Mid

Spaarnwoudertocht

rk
lpa
e
d
Von

ldse
r
Ake
der
pol

G-6

I-9

NB-1
BADHOEVEDORP

G-7

G-8

Nieuw-Sloten
Sloten

I-10
I-11

I-12

Zuid

I-14

G-9

I-13

Hoofdvaart

Schinkel

Riekerpolder

Binn
endij
kse B
u

itenv

Bosbaan

elder

se po

lder

I-15
Middelpolder onder Amstelveen

AMSTELVEEN

I-16

Westtocht

Oosttocht

Slotertocht

Copyright: 2012 Waternet, Amsterdam
2011 Dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn

Verklaring

Gemalen afvoer naar Rijnland
Gemaal
Noodbemaling
Inlaten aanvoer van Rijnland
Duiker
Stuw

Boezemwater
Polders

Grens AGV

I-20

Bovenkerk

egm
er L
d
r
Noo

I-17

I-19
I-18

p
eer

Bovenkerkerpolder

er
old

0

500

Polder de Rondehoep

1.000

1.500

2.000 m

Waterakkoord AGV - Rijnland
Kunstwerken
Tekenaar:

T. Houdijk
Opdrachtgever:

---

Par.: Datum tekening:

11-10-2011

Projectnummer:

Projectleider:

Formaat:

A3

Kunstwerken - Noordkant

Sector Watersysteem
Watersysteeminformatie
Bezoekadres:
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 BA Amsterdam
Tel. 0900-9394

Par.: Controleur:

P. Meertens

---

Sc haal:

1:40.000

Datum uitgifte:

06-02-2012

Par.: Status tekening:

Concept

Tekeningnummer:

IB20110172

Bladnr:

1

Nes a/d Amstel
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Veldwetering
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Vlietsloot
Slikkendam
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Verklaring
Gemalen afvoer naar Rijnland
Inlaten aanvoer van Rijnland
Duiker
Stuw

Boezemwater
Polders

Grens AGV

1.000

1.500

2.000 m

Waterakkoord AGV - Rijnland
Kunstwerken
Tekenaar:

T. Houdijk
Opdrachtgever:

Beleid WS

Par.: Datum tekening:

04-10-2011

Projectnummer:

Projectleider:

Formaat:

A3

Kunstwerken - Zuidkant

Sector Watersysteem
Watersysteeminformatie
Bezoekadres:
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 BA Amsterdam
Tel. 0900-9394

Par.: Controleur:

P. Meertens

---

Sc haal:

1:40.000

Datum uitgifte:

05-01-2012

Par.: Status tekening:

Concept

Tekeningnummer:

IB20110172

Bladnr:

2
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2300 AD Leiden
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Waterakkoord
Rijnland
Amstel, Gooi en Vecht

