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Samenvatting 

Aanleiding 

In het streekplan Noord-Holland Zuid, dat op 17 februari 2003 is vastgesteld door de 
Provinciale Staten van Noord-Holland, is op grond van de (voorlopige) uitkomsten van de 
deelstroomgebiedsvisies (waaronder de Stroomgebiedsvisie Amstelland) een aantal 
zoekgebieden opgenomen voor waterberging. In het beheersgebied van het 
hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) betrof het enkele polders in de 
Amstelscheg (delen van de Venser- en Groot Duivendrechtse polder, polder de Nieuwe 
Bullewijk, de Klein Duivendrechtse polder (Ouder-Amstel) en de Middelpolder onder 
Amstelveen, de Bovenkerkerpolder (Amstelveen), De Ronde Hoep (Ouder Amstel), 
Horstermeerpolder (Wijdemeren), Nieuwe Keverdijkschepolder (Weesp) en de Noordpolder 
bij Muiden).  

In het genoemde streekplan is tevens vastgelegd dat een definitief besluit omtrent de 
zoekgebieden pas kan plaatsvinden nadat een concretisering en uitwerking van de 
wateropgaven heeft plaatsgevonden. Het kader voor deze uitwerking vormt de beleidsnota 
‘Evenwichtig omgaan met water’, die Provinciale Staten op 16 februari 2004 hebben 
vastgesteld. Belangrijk uitgangspunt van deze nota is dat de waterproblemen zoveel 
mogelijk worden opgelost waar ze ontstaan. Daarbij verdienen fijnmazige oplossingen de 
voorkeur boven grootschalige waterberging. De uiteindelijke keuze van de benodigde 
maatregelen vindt plaats in samenwerking met de streek in het verdere proces van 
regionale uitwerkingen en is dus maatwerk per gebied.  

Bij de uitwerking van de Stroomgebiedsvisie Amstelland in gebiedsplannen heeft AGV  
vastgesteld dat in de Noordpolder bij Muiden en in de polders in de Oostelijke Amstelscheg 
het gewenste beschermingsniveau tegen wateroverlast en de gewenste waterkwaliteit 
kunnen worden gerealiseerd door fijnmazige oplossingen. Betreffende gebieden kunnen 
daarmee in het streekplan komen te vervallen als zoekgebied voor grootschalige 
waterberging. Deze conclusie hebben Provinciale Staten bij de streekplanherziening van 6 
december 2004 overgenomen.  

In de beleidsnota ‘Evenwichtig omgaan met water’ wordt geconstateerd dat er fysieke 
beperkingen zijn aan de fijnmazige oplossingen en afvoermogelijkheden, vooral in het sterk 
verstedelijkte zuiden van Noord-Holland. Vanwege deze beperkingen heeft AGV 
aangegeven dat in een aantal gebieden een omvangrijke uitbreiding van de 
waterbergingscapaciteit (in combinatie met andere functies) een geschikte oplossing kan 
zijn voor gesignaleerde problemen ten aanzien van wateroverlast en waterkwaliteit. Het 
betreft de volgende vijf gebieden: 
- Horstermeerpolder 
- Bovenkerkerpolder en Middelpolder  
- De Ronde Hoep en Nieuwe Keverdijksche Polder 

In al deze zoekgebieden streeft AGV naar een integratie van de wateropgaven met de 
andere functies in het gebied. Wateropgaven ter voorkoming van wateroverlast en 
calamiteiten vragen een tijdelijk en laagfrequent ruimtegebruik (inundatie of extra 
peilstijging 1-2 weken eens per 10-1000 jaar). Wateropgaven gericht op watertekort of 
waterkwaliteit vragen een structurele extra ruimte voor water, bijvoorbeeld door verbreding 
van watergangen of toelaten van grotere peilfluctuatie. Ruimtelijke doorwerking van deze 
wateropgaven zou daarom hoogstens resulteren in een nevenfunctie waterberging, 
nergens in een hoofdfunctie.  
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Om een goede afweging te kunnen maken over het al dan niet handhaven van deze 
zoekgebieden hebben Provinciale Staten van Noord-Holland gevraagd om een nadere 
onderbouwing van de wateropgave in het beheersgebied van AGV en in het bijzonder in 
bovengenoemde gebieden, waarbij conform de uitgangspunten van ‘Evenwichtig omgaan 
met water’ alle mogelijke oplossingsrichtingen worden beschouwd. 

Horstermeerpolder 

In de Horstermeerpolder spelen een aantal waterhuishoudkundige vraagstukken:  

- risico’s van wateroverlast 

- verdroging van het Vechtplassengebied 

- verontreiniging van water en waterbodem van de Vecht 

- verontreiniging van de waterbodem in de Horstermeerpolder 

- hoog chloride gehalte in het oppervlaktewater van de Horstermeerpolder 

De diepe ligging van de Horstermeerpolder zorgt voor grote kwelstromen van de 
omliggende polders naar de Horstermeerpolder (90% van het uitgeslagen water is 
kwelwater). Deze kwelstromen vormen het belangrijkste obstakel voor een duurzame 
inrichting van het waterhuishoudkundig systeem in dit gebied. Door verhogen van het 
waterpeil (in een deel van) de Horstermeerpolder is de toestroom van verontreinigd 
kwelwater en het waterverlies in de omliggende polders te beperken. Hierdoor verbetert de 
waterkwaliteit van de Horstermeerpolder, de Vecht en de omliggende polders. 

In de afgelopen twee jaar zijn de Horstermeerpolder en de omliggende polders in de 
Noordelijke Vechtstreek op gedetailleerde wijze getoetst, conform de Leidraad Toetsing 
Regionale Watersystemen van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, 
waarbij is vastgesteld dat 8 peilvakken niet voldoen aan de werknormen uit het NBW. De 
knelpunten in deze polders zijn op te lossen met tijdelijke piekberging in de 
Horstermeerpolder, vanwege zijn centrale en lagere ligging. 

In het kader van de landinrichting Vechtstreek is voor de herinrichting van de 
Horstermeerpolder een MER opgesteld. Hierin zijn alternatieven onderzocht gericht op het 
verhogen van het waterpeil in een deel van de polder en de inrichting van 250 ha nieuwe 
natuur. Recent hebben de betrokken overheden afgesproken om een aantal extra MER-
varianten te onderzoeken gericht op het oplossen van de waterknelpunten. 

Water is dus niet de enige aanleiding voor een ruimtelijke transformatie in de 
Horstermeerpolder, maar wordt in het kader van de landinrichting waarschijnlijk 
gecombineerd met de ontwikkeling van nieuwe natuur. Daarom is het een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de betrokken partijen om recht te doen aan de belangen van 
huidige grondeigenaren en -gebruikers. AGV wil haar verantwoordelijkheid nemen en 
bijdragen aan de kosten van inrichting en planschade, voor zover deze een directe relatie 
met het waterbeheer hebben. In het kader van de Landinrichting worden grondaankopen 
door het Rijk gefinancierd. Over de kostenverdeling worden later in het gebiedsproces 
definitieve afspraken gemaakt. 

Bovenkerkerpolder en Middelpolder 

Het watersysteem van de Bovenkerkerpolder en omgeving is het afgelopen jaar 
gedetailleerd getoetst aan de werknormen uit het NBW (WL|Delft Hydraulics 2004). Uit 
deze studie blijkt dat zowel het buitengebied van de Bovenkerkerpolder en de Noorder 
Legmeerpolder, als ook het bebouwde gebied van Amstelveen, niet voldoen aan de 
werknormen voor wateroverlast uit het NBW. Verder is in deze studie vastgesteld dat in 
betreffende gebieden momenteel onvoldoende mogelijkheden voor waterberging zijn om 
de gesignaleerde knelpunten geheel lokaal en fijnmazig op te lossen.  
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Daarnaast is dit gebied tevens een mogelijke locatie voor piekberging voor 
Amstellandsboezem. Uit de resultaten van een lopend detailonderzoek naar het 
functioneren van het boezemstelsel in extreme situaties blijkt dat in het boezemstelsel van 
AGV ook met het nieuwe gemaal bij IJmuiden nog knelpunten voor kunnen komen. 
Piekberging in de Bovenkerkerpolder is één van de mogelijke oplossingen hiervoor die 
nader onderzocht wordt (zie verder onder Ronde Hoep). 

AGV, de gemeente Amstelveen en de provincie Noord-Holland zijn in nauw overleg over 
mogelijkheden van fijnmazige meekoppeling van de wateropgaven. Op dit moment bieden 
de volgende ontwikkelingen goede perspectieven voor fijnmazige inpassing: 

- groenzone langs N201 in Bovenkerkerpolder: combinatie met tijdelijke piekberging; 

- nieuw bedrijventerrein langs N201 in Noorder Legmeerpolder: extra open water; 

- nieuwe woonwijken in Noorder Legmeerpolder: inpassing extra ruimte voor water en/of 
piekberging in ontwerp; 

- nieuw groen recreatiegebied Amstelgroen in de Bovenkerkerpolder (240 ha): 
combinatie met tijdelijke piekberging en/of extra ruimte voor water. In 2005 wordt hier 
nadere uitwerking aan gegeven onder regie van de provincie Noord-Holland. Het 
gebied betreft de Bovenkerkerpolder inclusief Noorder Legmeerpolder en het 
zoekgebied Middelpolder geldt als achtervang voor de wateropgave; 

- een kleine waterberging bij het gemaal van de Bovenkerkerpolder: initiatief van 
eigenaar waar AGV nader invulling aan geeft. 

Bovenstaande opsomming laat zien dat AGV actief samenwerkt met andere overheden en 
belangengroepen in de polders om fijnmazige oplossingen te realiseren. AGV ziet de 
realisatie van fijnmazige oplossingen in bestaande situaties als een eigen 
verantwoordelijkheid, waarvoor AGV de belangrijkste kostendrager is. Bij mee ontwikkelen 
van nieuwe situaties maakt AGV specifieke afspraken over de kostenverdeling. 

Het is nog niet zeker of met deze fijnmazige oplossingen ook de gesignaleerde knelpunten 
op afdoende wijze kunnen worden opgelost. Het verloop van deze gebiedsprocessen en de 
keuzen die in dit verband worden gemaakt zijn immers nog niet bekend. 

Zolang het onzeker is of het gewenste beschermingsniveau tegen wateroverlast en de 
gewenste waterkwaliteit kunnen worden bereikt door fijnmazige oplossingen in de 
Bovenkerkerpolder en de Middelpolder, is het handhaven van de aanduiding als 
zoekgebied voor grootschalige waterberging wenselijk vanwege de grote omvang van de 
wateropgave. 

De Ronde Hoep en Nieuwe Keverdijksche Polder 

Uit lopend onderzoek naar het functioneren van de boezem in extreme situaties blijkt dat 
de maximale aanvoer naar het boezemstelsel groter is dan de minimale gegarandeerde 
afvoercapaciteit. Om de Amstellandsboezem op orde te brengen worden drie 
oplossingsrichtingen nader onderzocht: 

- het structureel vergroten van de afvoercapaciteit; 

- het tijdelijk vergroten van de afvoercapaciteit door inrichten van een of meer 
calamiteitenpolders (zoekgebieden Ronde Hoep en Nieuwe Keverdijksche Polder) of 
piekbergingslocaties voor de boezem (zoekgebied Bovenkerkerpolder); 

- het verkleinen van de aanvoer naar de boezem door afspraken te maken over een 
incidentele tijdelijke maalstop in een deel van de polders. 

Op basis van de voorlopige resultaten van dit onderzoek kan worden gesteld dat 
uitbreiding van de structurele bergingscapaciteit van de boezem weinig perspectief biedt 
om het probleem op te lossen, omdat de beschikbare waterstandstijging voor de berging 
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gering is (zodat voor berging van eenzelfde volume water veel meer ruimte permanent 
nodig is). 

De provincie onderzoekt momenteel de nut en noodzaak van calamiteitenberging als extra 
veiligheidsvoorziening in de pilot Ronde Hoep. In het kader van deze pilot worden de 
kosten en baten van deze oplossingsrichtingen vergeleken. Naar verwachting resulteert dit 
voorjaar 2005 in een rapportage en conclusie over nut en noodzaak van een 
calamiteitenpolder. Op basis van dit resultaat kan medio 2005 geconcludeerd worden of de 
zoekgebieden Ronde Hoep en Nieuwe Keverdijksche Polder gehandhaafd moeten worden. 

Resumé 

1. Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht zet zich op diverse fronten actief in 
voor fijnmazige inpassing van de wateropgaven in bestaande of nieuwe functies.  

2. Ook de wateropgaven in de resterende zoekgebieden in het streekplan (zie 
onderstaande tabel) worden zo mogelijk (gedeeltelijk) fijnmazig opgelost.  

3. In alle gevallen bestaat de intentie om oplossingen voor wateropgaven met een grote 
omvang in te passen in integrale gebiedsprojecten.  

4. Totdat over deze inpassing duidelijke afspraken gemaakt zijn, is handhaven van de 
zoekgebieden (Horstermeerpolder, Bovenkerkerpolder en Middelpolder) gewenst, 
vanwege de grote omvang van de waterproblemen in deze gebieden. Nu laten 
vervallen van de aanduidingen in het streekplan, geeft een verwarrend signaal af naar 
de genoemde gebiedsprocessen. Eventuele afspraken over nadere planologische 
doorwerking worden gemaakt in het kader van het nieuwe provinciale Waterplan 
(januari 2006).  

5. Voorlopig handhaven van de zoekgebieden Ronde Hoep en Nieuwe Keverdijksche 
Polder is wenselijk omdat, conform de afspraken in ‘Evenwichtig omgaan met Water’, 
op basis van de resultaten van de pilot Ronde Hoep medio 2005 geconcludeerd wordt 
of het inrichten van calamiteitenpolders als extra veiligheidsvoorziening noodzakelijk en 
nuttig is. 

 

Zoekgebied Omvang knelpunten wateroverlast (m3) bij 
midden klimaatscenario 2050 en werknormen 
NBW 

Horstermeerpolder en omgeving 586.000 

Bovenkerkerpolder, Noorder Legmeerpolder, 
Middelpolder (zonder wateropgave boezem) 

400.500 

Ronde Hoep, Bovenkerkerpolder, Nieuwe 
Keverdijksche Polder e.a. ten behoeve van 
boezemstelsel AGV 

5.500.000 
(afvoerstremming gedurende 24 uur, gezamenlijk 
probleem AGV en andere waterbeheerders op 
ARK/NZK) 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In het streekplan Noord-Holland Zuid, dat op 17 februari 2003 is vastgesteld door de 
Provinciale Staten van Noord-Holland, is op grond van de voorlopige uitkomsten van de 
deelstroomgebiedsvisie(s) - waaronder de Stroomgebiedsvisie Amstelland - een aantal 
zoekgebieden opgenomen voor waterberging.  

In het beheersgebied van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) betrof het 
enkele polders in de Amstelscheg (delen van de Venser- en Groot Duivendrechtse polder, 
polder de Nieuwe Bullewijk, de Klein Duivendrechtse polder en de Middelpolder onder 
Amstelveen), de Bovenkerkerpolder (Amstelveen), De Ronde Hoep (Ouder Amstel), 
Horstermeerpolder (Wijdemeren), Nieuwe Keverdijkschepolder (Weesp) en de Noordpolder 
(bij Muiden). In het genoemde streekplan is tevens vastgelegd dat een definitief besluit 
omtrent de zoekgebieden pas kan plaatsvinden nadat een concretisering en uitwerking van 
de wateropgaven heeft plaatsgevonden.  

Provinciale Staten heeft op 16 februari 2004 de beleidsnota ‘Evenwichtig omgaan met 
water’ (EomW) vastgesteld. Met de nota kiest PS voor één kader voor de verdere 
uitwerking van het Collegeprogramma van Gedeputeerde Staten (GS), het Nationaal 
Bestuursakkoord Water (NBW) en de deelstroomgebiedsvisie(s). Het vormt hiermee dus 
tevens het kader voor de hierboven genoemde uitwerking van de regionale wateropgaven.  

Bij de uitwerking van de wateropgaven uit de Stroomgebiedsvisie Amstelland op 
gebiedsniveau is in een aantal bovengenoemde gebieden vastgesteld dat het gewenste 
beschermingsniveau tegen wateroverlast kan worden gerealiseerd door middel van 
fijnmazige oplossingen. Betreffende gebieden zijn daarom per 6 december 2004 in het 
streekplan komen te vervallen als zoekgebied voor grootschalige waterberging. Voor de 
resterende zoekgebieden heeft AGV aangegeven dat de wateropgave een zodanige 
omvang heeft, dat een grootschalige oplossing, zo mogelijk geïntegreerd met andere 
functies, nodig lijkt. 

Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland zijn van mening dat zij over onvoldoende 
informatie beschikken om hieromtrent een gedegen afweging te kunnen maken. Daarom is 
tijdens de vergadering van PS op 6 december 2004 besloten dat aanvullende informatie 
over de onderbouwing van de wateropgave noodzakelijk is om de (resterende) 
zoekgebieden voor waterberging in het beheersgebied van Hoogheemraadschap Amstel, 
Gooi en Vecht in het streekplan Noord-Holland Zuid te kunnen handhaven. De statenleden 
wensen inzicht in: 

- de technisch inhoudelijke onderbouwing van de 
wateropgaven, met een oriëntatie van mogelijke 
oplossingen;  

- de financiële aspecten van waterberging (kosten en 
regelingen voor schadeloosstelling). 

Provinciale Staten besluiten in hun vergadering op 4 april 
2005 of de betreffende zoekgebieden zullen worden 
gehandhaafd in het streekplan. 

De ruimtelijke en maatschappelijke uitwerking van de 
wateropgave zal plaatsvinden in het kader van het 
provinciaal waterplan, dat in januari 2006 gereed zal zijn. 
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1.2 Doel 

Het doel van dit rapport is inzicht te bieden aan de statenleden van Noord-Holland in de 
onderbouwing voor de zoekgebieden voor waterberging in het beheersgebied van het 
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV).  

De onderbouwing is gebaseerd op een groot aantal beleidsnota’s en studies die de 
afgelopen jaren zijn uitgevoerd (zie bijlage I). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Leeswijzer 

De opzet van het rapport is als volgt: 

- Hoofdstuk 2 geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste beleidskaders.  

- Hoofdstuk 3 gaat in op de onderbouwing van de wateropgave in het beheersgebied 
van AGV, vanaf de ontwikkeling van de Stroomgebiedsvisie Amstelland tot en met de 
eerste verfijningslag die de afgelopen twee jaar heeft plaatsgevonden. Op basis van 
deze eerste verfijning zijn enkele van de zoekgebieden voor grootschalige waterberging 
afgevallen.  

- Hoofdstuk 4 geeft een nadere onderbouwing van de wateropgave van de vijf 
resterende zoekgebieden. Daarbij wordt niet slechts gekeken naar wateroverlast, maar 
ook naar aspecten als waterkwaliteit en watertekort. Conform de uitgangspunten van 
het streekplan is het streven daarbij om de benodigde ruimte voor het water zoveel 
mogelijk te combineren met andere gebruiksfuncties, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling 
van recreatiegebieden en/of natuurgebieden.  

- In Hoofdstuk 5 zijn de conclusies samengevat. 
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2 Beleidskader  

2.1 EU en Rijksniveau 

WB21  

Het adviesrapport van de Commissie Waterbeheer 21ste eeuw (WB21) vormt de basis voor 
het waterbeleid van de 21ste eeuw. De commissie concludeert in haar advies dat door 
klimaatsveranderingen, het stijgen van de zeespiegel en de toenemende verstedelijking de 
waterhuishouding vaak niet op orde is en er zich gevaarlijke situaties kunnen voordoen. De 
commissie adviseert om in de toekomst niet alleen meer in te zetten op techniek, maar ook 
op ruimte voor water. Voor wateroverlast wordt de trits “Vasthouden-Bergen-Afvoeren” 
voorgesteld, voor watertekort de trits “Vasthouden-Bergen-Aanvoeren”. 

Nationaal Bestuursakkoord Water 

In juli 2003 is het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) ondertekend. In dit akkoord is 
ondermeer overeengekomen dat de waterschappen – in samenwerking met de andere 
betrokken overheden – voor eind 2005 alle regionale watersystemen zullen toetsen aan de 
beschreven werknormen voor wateroverlast. Ook zullen zij aangeven welke technische en 
ruimtelijke maatregelen en hieraan gerelateerde financiële inspanningen nodig zijn om 
ervoor te zorgen dat het watersysteem in 2015 op orde is. 

Kaderrichtlijn Water 

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vormt het nieuwe wettelijke kader voor het 
waterkwaliteitsbeheer. Deze in 2000 vastgestelde Europese richtlijn moet in de Nederlandse 
wetgeving (Wvo, Whh) worden verankerd. De centrale doelstelling van de KRW is het 
bereiken van een goede toestand voor alle Europese wateren in 2015. Een goede toestand 
betekent een goede ecologische en goede chemische waterkwaliteit. In verband met de 
KRW worden ecologische doelen nagestreefd. Deze gaan verder dan alleen de 
macrochemische randvoorwaarden zoals zuurstof- en nutriëntgehaltes. Ze richten zich 
bijvoorbeeld ook op de inrichting van het watersysteem (denk aan diepe, stroomsnelheid, 
steilte oevers). Ook zijn er goede mogelijkheden om de uitvoering van de KRW te 
combineren met plannen op andere beleidsterreinen. 

De doelen voor de waterhuishouding die voortvloeien uit de KRW zijn nog niet definitief 
vastgesteld. In Noord-Holland is voor waterkwaliteit een strategische verkenning in 
voorbereiding. Deze verkenning koppelt de inzet voor de waterkwaliteit niet alleen aan de 
KRW, maar ook aan de ruimtelijke ordening. Deze verkenning zal input leveren aan het 
provinciale waterplan (zie §2.2). 
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2.2 Provincie 

Provinciaal Waterhuishoudingsplan (1998-2002,verlengd tot 2006) 

Voor de huidige planvorming is het vigerende waterhuishoudingsplan ‘Stilstaan bij stromen’ 
met name relevant voor de normen en criteria ten aanzien van waterkwaliteit. De kaders 
voor waterkwantiteit worden gegeven door de beleidsnota ‘Evenwichtig omgaan met 
water’ en het in ontwikkeling zijnde provinciale waterplan ‘Bewust omgaan met water’. 

Streekplan Noord-Holland Zuid 

Op 17 februari 2003 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland het streekplan Noord-
Holland Zuid vastgesteld. De hierin opgenomen zoekgebieden voor grootschalige 
waterberging zijn voor wat betreft het beheersgebied van AGV gebaseerd op de 
(voorlopige) resultaten van de Stroomgebiedsvisie Amstelland. Bij het vaststellen van het 
streekplan is bepaald dat een nadere onderbouwing en ruimtelijke uitwerking van de 
deelstroomgebiedsvisie(s) noodzakelijk is om de zoekgebieden voor waterberging op de 
streekplankaart te handhaven.  

Nota ‘Evenwichtig omgaan met Water’ 

Op 16 februari 2004 heeft Provinciale Staten van Noord-Holland de beleidsnota 
‘Evenwichtig omgaan met water’ (EomW) vastgesteld. De nota geeft het kader voor 
verdere uitwerking van het Collegeprogramma van Gedeputeerde Staten (trits keren, 
uitslaan en/of bergen), het NBW en de deelstroomgebiedsvisies (onder meer de 
Stroomgebiedsvisie Amstelland)  

Belangrijkste doel van deze nota is om kaders voor Noord-Holland te stellen voor de 
uitwerking van het ‘Waterbeheer 21 ste eeuw’ en de afspraken uit het Nationaal 
Bestuursakkoord. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat het creëren van ruimte voor water 
geen sectorale afweging is, maar onderdeel vormt van een integrale afweging. In deze 
integrale afweging moeten alle oplossingsmogelijkheden, dus ook aan- en 
afvoermaatregelen, worden meegewogen.  

In de nota EomW worden richtlijnen gegeven voor de regionale uitwerking van de 
wateropgaven (zie samenvatting EomW; bijlage II). Daarbij geeft de provincie aan dat de 
waterproblemen zoveel mogelijk opgelost dienen te worden waar ze ontstaan. Fijnmazige 
oplossingen verdienen daarbij de voorkeur. Tegelijkertijd erkent PS dat er fysieke 
beperkingen zijn aan de fijnmazige oplossingen en afvoermogelijkheden, vooral in het sterk 
verstedelijkte zuiden van Noord-Holland. 

De nota beschrijft fijnmazige maatregelen als maatregelen die ruimtelijk verweven en 
ingepast zijn in een ruimtelijke functie. In het stedelijke gebied kan het beeld daarbij 
uiteenlopen van een waterrijke nieuwbouwwijk tot een grachtengordel of een 
herontwikkeld havengebied. Ook drijvende woningen kunnen deel uitmaken van een 
fijnmazige oplossingsrichting. Hoewel in het landelijke gebied de inpassing nadrukkelijker 
samenhangt met de specifieke eisen die het grondgebruik (recreatie, landbouw, natuur) 
stelt, kan algemeen gedacht worden aan toestaan van peilfluctuaties, aanleg en verbreden 
van sloten, aanpassen van slootprofielen, meer open water als ook aan kleinschalige 
waterbergingen. 

Tot grootschalige maatregelen rekenen Provinciale Staten het uitwerken van zoeklocaties 
die waterberging als primaire hoofdfunctie krijgen en daarbij wezenlijke beperkingen stellen 
aan het huidige grondgebruik in het omliggende gebied. 

In de nota staat ook dat de provincie voor de zoekgebieden Bovenkerkerpolder inclusief 
Noorder Legmeerpolder en de Horstermeerpolder zelf de integrale uitwerking ter hand 
neemt. Door te kiezen voor een integrale aanpak kan hierbij de regionale WB21-uitwerking 
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in lopende plantrajecten worden geïntegreerd. Zo wordt voorkomen dat er buiten de 
lopende plantrajecten naar ruimte voor water gezocht moet worden, waarbij er geen 
perspectief is op meervoudig ruimtegebruik.  

De provincie stelt dat het waterschap primair de verantwoordelijkheid heeft om de 
wateropgave uit te werken en deze met projectpartners in het ruimtelijk ontwerp te 
integreren. Het kiezen van de benodigde maatregelen moet via maatwerk per gebied en in 
samenwerking met de streek tot stand komen in het verdere proces van regionale 
uitwerkingen. Ook het bereiken van voldoende draagvlak voor het uitvoeren van 
maatregelen is hierbij noodzaak.  

Over calamiteitenberging stelt de nota “voordat een ruimtelijke uitwerking van de 
calamiteitenberging aan de orde is, moet eerst een afweging gemaakt worden van het nut 
en de noodzaak van de calamiteitenberging als extra veiligheidsvoorziening. De provincie 
gaat met betrokken partijen in gesprek over hoe deze discussie voor de Stadsboezem van 
Amsterdam en Amstellandsboezem is vorm te geven”. 

Bij de nota is de motie "Ronde Hoep" (19-1) aangenomen, om ook andere 
oplossingsmaatregelen te zoeken dan alleen een keuze voor calamiteitenberging in de 
Ronde Hoep, waarbij bestaand open water de voorkeur heeft. Inmiddels is de pilot Ronde 
Hoep gestart met overleg en een rapportage. Nadat de praktijkcase voor de Ronde Hoep is 
voltooid zal bekeken worden of het gewenst is om nadere uitwerking van 
calamiteitenberging in het zoekgebied de Nieuwe Keverdijksche Polder te entameren. 

Streekplanherziening, december 2004 

In de wijziging van het streekplan Noord-Holland Zuid van december 2004 “Ruimte voor 
Water” geeft de provincie aan dat de noodzaak van handhaving van de zoekgebieden voor 
waterberging in het beheersgebied van AGV voor 15 maart 2005 technisch inhoudelijk 
onderbouwd moet worden. De ruimtelijke uitwerking en integrale afweging vinden plaats 
in het kader van het Provinciaal Waterplan. 

Provinciaal Waterplan 

In het Provinciaal Waterplan – dat in januari 2006 zal worden vastgesteld – zal het kader 
gegeven worden voor de verdere regionale uitwerking van de op de streekplankaart 
aangegeven zoekgebieden voor waterberging. Vanuit ‘Evenwichtig omgaan met water’ 
zullen in ieder geval de volgende onderwerpen in het waterplan aan de orde komen: 

- Het vaststellen van de regionale wateropgaven alsmede een toetsingskader voor de 
keuze tot fijnmazige oplossingen. 

- De integrale afweging of (de mogelijkheid van) een grootschalige waterberging 
gewenst is en op draagvlak kan rekenen, waarna eventueel een (partiële) 
streekplanherziening of streekplanuitwerking kan worden gestart. 

- Opstellen van een toetsingkader voor waterakkoorden gericht op de relatie tussen het 
regionale en het hoofdwatersysteem. 

2.3 AGV  

In haar waterbeheersplan 2000-2004 (verlengd tot 2006) zet AGV duidelijk in op een 
integrale benadering van waterhuishoudkundige vraagstukken. Sleutelbegrippen daarbij 
zijn aandacht voor de samenhang tussen het watersysteem en de omgeving; en een 
gebiedsgerichte aanpak, waarbij in één gebied meerdere problemen in onderlinge 
samenhang worden opgelost. Dit impliceert dat bij het zoeken van locaties voor 
waterberging nadrukkelijk wordt gekeken naar mogelijkheden voor (combinaties met) 
andere functies. Deze lijn wordt doorgezet bij de herziening van het waterbeheersplan 
(zoals bij het waterplan dat begin 2006 wordt vastgesteld). 
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Ten behoeve van het nieuwe Waterbeheersplan heeft het Dagelijks Bestuur van het 
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht op 1 februari 2005 ingestemd met de 
volgende strategie t.a.v. de afspraken in het Nationaal Bestuursakkoord Water. 

AGV wil haar verantwoordelijkheid nemen om het watersysteem vanaf 2015 op orde te 
hebben en te houden. AGV spant zich de komende jaren in om maatregelen te nemen die 
kosteneffectief zijn en bijdragen aan een duurzaam integraal waterbeheer. AGV wil 
daarvoor als een partner samenwerken met andere overheden en belangengroepen en 
samen zorgen voor een goede inpassing in de huidige functies óf voor een goede 
schadevergoeding. 

AGV onderscheidt in dit verband oplossingen op drie niveaus: 

1. Fijnmazige oplossingen op gebiedsniveau  
AGV ziet de realisatie van fijnmazige oplossingen in bestaande situaties als een eigen 
verantwoordelijkheid, waarvoor AGV de belangrijkste kostendrager is (eventuele 
grondaankoop, inrichting, schaderegeling 1). Bij maatregelen met een ruimtelijke 
component verzoekt AGV de betreffende gemeente zonodig om aanpassing van het 
bestemmingsplan. De provincie heeft bij de totstandkoming van dergelijke maatregelen 
een stimulerende rol. In nieuwe situaties is de initiatiefnemer verantwoordelijk en 
spreekt AGV deze hierop aan via de watertoets of worden specifieke afspraken 
gemaakt. 

2. Grootschalige oplossingen op regionaal niveau  
AGV ziet de realisatie van grootschalige waterberging als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de betrokken overheden. Gemeente of provincie moeten de 
ruimtelijke afweging maken, waaraan AGV een pro-actieve bijdrage zal leveren. Bij een 
deel van de beoogde locaties voor grootschalige waterberging gaat het om piekberging 
of calamiteitenberging. Benadrukt wordt dat hier geen permanente maar tijdelijke 
waterberging wordt beoogd (in extreme situaties).  
Financieel wil AGV een belangrijk deel van de realisatiekosten op zich nemen, voor 
zover deze kosten een directe relatie hebben met water. Tevens wordt een bijdrage van 
andere NBW partners verwacht. Over de kostenverdeling wordt per project een 
specifieke afspraak gemaakt in relatie tot overige ruimtelijke ontwikkelingen (win-win). 
Vanwege haar belang in de meest kostenefficiënte oplossing wil AGV bij grootschalige 
waterberging een medesturende rol spelen in de gebiedsontwikkeling. In specifieke 
gevallen wil AGV hiervoor een publiek-private samenwerking (PPS) aangaan.  

3. Noodzaak van bovenregionale oplossingen 
AGV spant zich in voor het op orde krijgen en houden van het watersysteem door 
vergroten van de afvoercapaciteit als lokale of regionale oplossingen geen steun krijgen 
van andere betrokken overheden (gemeente, provincie). Voor de realisatie hiervan is 
AGV afhankelijk van de medewerking van de ontvangende waterbeheerder (veelal het 
Rijk), zodat AGV vindt dat in een dergelijk geval sprake is van een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid om het watersysteem op orde te krijgen of te houden. Hierover 
moeten in een nieuwe generatie waterakkoorden voor 2015 afspraken worden 
vastgelegd.  

 

                                                           

1 Ten behoeve van fijnmazige oplossingen zonder grondaankoop heeft AGV momenteel een specifieke 
schaderegeling in voorbereiding. De geldende regeling Nadeelcompensatie AGV voldoet reeds aan het 
advies van de Unie van Waterschappen inzake vergoeding van schade bij ingebruikneming voor 
waterberging. 
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3 Wateropgave beheersgebied AGV 

3.1 Werkwijze  

Bij de concretisering en uitwerking van de wateropgave worden grofweg de volgende 
stappen doorlopen: 

- Identificatie waterhuishoudkundige kansen & knelpunten; 

- Integrale afweging van gesignaleerde aandachtspunten en zoeken naar een realistische 
en breed gedragen oplossing in samenwerking met de streek en overige 
belanghebbende partijen. 

AGV voert de eerstgenoemde stap in beginsel zelf uit. In het onderstaande wordt de 
werkwijze die hierbij wordt gevolgd, kort toegelicht. De tweede stap vindt plaats in 
gebiedsprocessen onder regie van de provincie of het hoogheemraadschap, in nauwe 
samenspraak met alle betrokken partijen. 

Identificatie knelpunten wateroverlast 

De waterhuishoudkundige knelpunten met betrekking tot wateroverlast worden door AGV 
in beeld gebracht door toetsing aan de NBW-werknormen. Bij de uitwerking van de 
waterinrichting in de watergebiedplannen wordt naast deze toetsing aan de maximale kans 
op maaiveldinundatie ook rekening gehouden met aanvullende criteria voor wateroverlast 
(bijv. normen die gerelateerd zijn aan de drooglegging of de drempelhoogte van een 
riooloverstort). De toetsing en beoordeling worden door AGV uitgevoerd volgens de 
uitgangspunten en richtlijnen van  de leidraad toetsing regionale watersystemen. Deze 
leidraad is in 2004 opgesteld door de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht in 
samenwerking met alle waterschappen in deze drie provincies.   

Tabel 3.1 Werknormen voor regionale wateroverlast uit het Nationaal Bestuursakkoord Water 

Normklasse gerelateerd aan grondgebruiktype Maaiveldhoogte
criterium 

Basisnorm 
(1/jr) 

Grasland 5 procent 1:10 jaar 

Akkerbouw 1 procent 1:25 jaar 

Hoogwaardige land- en tuinbouw 1 procent 1:50 jaar 

Glastuinbouw 1 procent 1:50 jaar 

Bebouwd gebied 0 procent 1:100 jaar 

In de werknormen is per grondgebruiktype vastgelegd met welke frequentie (basisnorm) 
een vastgesteld percentage van het maaiveld (maaiveldhoogtecriterium) mag inunderen. 
Genoemde werknormen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water zullen eind 2005 worden 
geëvalueerd. De definitieve normen zullen worden vastgesteld door Provinciale Staten. 

Bij de toetsing worden in eerste instantie op basis van het maaiveldhoogtecriterium 
specifieke toetshoogten per peilvak vastgesteld. Beheerders stellen vervolgens vast of bij de 
afgeleide hoogte ook daadwerkelijk wateroverlast door inundatie plaatsvindt. Indien dit niet 
het geval is worden de toetshoogten bijgesteld.  

Op basis van een modelanalyse, waarbij de meest extreme neerslaggebeurtenissen uit de 
afgelopen 100 jaar worden doorgerekend, worden voor ieder peilvak de maximale 
peilstijgingen berekend, met een herhalingstijd van respectievelijk 1/10 jaar, 1/25 jaar, 
1/50 jaar en 1/100 jaar. Dit wordt ook gedaan voor de 100-jarige neerslagreeks welke is 
‘aangepast’ aan het zogenaamde ‘WB21 Klimaatscenario Midden 2050’.  
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Toetsing vindt vervolgens plaats door per grondgebruiktype te bepalen of het peil bij de 
betreffende werknorm de toetshoogte overschrijdt. Als dit het geval is (bijv: het peil eens in 
de 10 jaar is hoger dan de toetshoogte voor grasland) voldoet het betreffende peilvak niet 
aan de norm. 

Identificatie knelpunten waterkwaliteit 

De mogelijke knelpunten met betrekking tot waterkwaliteit/watertekort worden in beeld 
gebracht door een analyse van het regionale watersysteem, waarbij ondermeer een 
toetsing plaatsvindt aan de normen voor waterkwaliteit zoals opgenomen in het Provinciaal 
Waterhuishoudingsplan. Binnen enkele jaren worden deze vervangen door doelstellingen 
met een resultaatverplichting volgens de Europese Kaderrichtlijn Water. 

Identificatie knelpunten boezemstelsel 

Voor het boezemstel worden momenteel (toekomstige) knelpunten met betrekking tot 
wateroverlast en veiligheid geïdentificeerd op basis van een hydraulische analyse. De 
voorlopige resultaten van dit onderzoek zijn meegenomen in deze studie.  

Maatregelen 

Op basis van de kennis over waterhuishoudkundige problemen en de mogelijkheden en 
beperkingen vanuit andere functies wordt een maatregelenpakket voorgesteld als mogelijke 
oplossing waarmee de risico’s van wateroverlast en watertekort tot een aanvaardbaar 
niveau zijn gereduceerd, en tevens een gewenste waterkwaliteit wordt bereikt. 

Dit samenhangende pakket van ruimtelijke en technische maatregelen beschouwt AGV als 
de wateropgave voor het betreffende gebied. Het gaat hierbij dus nadrukkelijk niet alleen 
om een hoeveelheid waterberging die nodig is om de kans op wateroverlast te beperken, 
maar ook om afvoermaatregelen en/of maatregelen waardoor de beschikbare 
bergingscapaciteit beter wordt benut. 

3.2 Stand van zaken wateropgave beheersgebied AGV 

In het kader van de Stroomgebiedsvisie Amstelland zijn voor het hele beheersgebied van 
AGV de waterhuishoudkundige knelpunten op polderniveau in beeld gebracht.  
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Voor de Stroomgebiedsvisie Amstelland is op basis van een risicoanalyse de ernst en 
omvang van de knelpunten op polderniveau in beeld gebracht. Ook zijn in het kader van 
deze deelstroomgebiedsvisie(s) oplossingsrichtingen gegeven om aan het streefbeeld voor 
2050 te voldoen.  

Conform de landelijke afspraken in het NBW zal AGV eind 2005 een gebiedsdekkend 
overzicht hebben van de inspanningen die nodig zijn om het watersysteem op orde te 
brengen met betrekking tot wateroverlast. 

In verband hiermee voert het hoogheemraadschap in de periode 2003 -2005 voor een 
groot deel van het beheersgebied detailstudies uit, waarin de knelpunten met betrekking 
tot wateroverlast en waterkwaliteit nader worden geïdentificeerd (toetsing NBW 
werknormen en normen waterkwaliteit). In onderstaande figuur is de planning van deze 
studies gevisualiseerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.1 Planning detailstudies polders/boezemland AGV 

Ten tijde van het agenderen van de zoekgebieden was er nog onvoldoende inzicht in de 
effecten van extra spui/gemaalcapaciteit bij IJmuiden op het functioneren van het 
boezemstelsel. Op basis van de toen beschikbare kennis over knelpunten op de boezem zijn 
in 2003 een aantal zoekgebieden voor boezempiekberging en boezemcalamiteitenberging 
opgenomen (zie par. 3.3.3). Momenteel werkt AGV aan een analyse van het hydraulisch 
functioneren van haar boezemstelsel en de identificatie van de knelpunten in dit stelsel. De 
tussentijdse resultaten hiervan zijn meegenomen in dit rapport. 
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Onderstaand figuur geeft een overzicht van de boezemstelsels in het beheersgebied van 
AGV . 

 

Naar gemaal 
bij IJmuiden
(naar Noordzee)

Gemaal Zeeburg 
(naar IJmeer)

Amstellands boezem

Vechtboezem

‘s- Gravelandsevaartboezem

A’damse
stadsboezem

Via A’dam-
Rijnkanaal

Vrij afwaterend 
gebied

Naar Rijnland

 

Figuur 3.2 Boezemstelsels in het beheersgebied van AGV. Amstellandsboezem, de Amsterdamse 
Stadsboezem, het Amsterdam-Rijnkanaal, de Vechtboezem en de ’s-Gravelandsevaartboezem wateren 
allen in noordelijke richting af via sluizen(indien mogelijk), via gemaal Zeeburg en via het gemaal bij 
IJmuiden 
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3.3 Zoekgebieden waterberging Streekplan Noord-Holland Zuid februari 2003  

3.3.1 Algemeen  

De zoekgebieden die zijn opgenomen in het Streekplan Noord-Holland Zuid (februari 2003) 
zijn gekozen op grond van de voorlopige uitkomsten van de Stroomgebiedsvisie 
Amstelland. Doel hiervan is deze gebieden vrij te waren voor ontwikkelingen die op termijn 
een opvangfunctie voor water onmogelijk maken. 

De Stroomgebiedsvisie Amstelland beschrijft het streefbeeld voor de lange termijn (2050), 
als ook de maatregelen (op hoofdlijnen) die nodig zijn om dit streefbeeld te realiseren (de 
wateropgave op hoofdlijnen). Hierbij is niet alleen gekeken naar de knelpunten, maar ook 
naar de kansen en de mogelijkheden om mee te liften met (ruimtelijke) ontwikkelingen. Op 
basis van deze wateropgave op hoofdlijnen zijn de zoekgebieden voor waterberging in het 
Streekplan Noord-Holland Zuid (februari 2003) aangewezen.  

In het onderstaande is per gebied een korte toelichting gegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.3 Zoekgebieden waterberging in het beheersgebied van AGV die volgden uit de 
Stroomgebiedsvisie Amstelland: 1 Bovenkerkerpolder en Middelpolder 2.Polders in de oostelijke 
Amstelscheg 3. De Ronde Hoep  4. Noordpolder beoosten Muiden 5. Nieuwe Keverdijksche Polder  
6. Horstermeerpolder 

3.3.2 Zoekgebieden t.b.v. knelpunten polders 

Bovenkerkerpolder, Middelpolder en Noorder Legmeerpolder.  
In delen van het buitengebied en stedelijk gebied van Amstelveen en Uithoorn is de 
waterbergingscapaciteit veel te klein. De Bovenkerkerpolder is in het streekplan aangeduid 
als zoekgebied voor een grootschalige oplossing hiervan. Daarnaast zijn er (kwalitatieve) 
watertekorten in droge perioden, zowel in het agrarisch gebied als in het stedelijk gebied, 
en wordt er dientengevolge veel water ingelaten uit zowel Rijnlands boezem als uit het 
IJmeer. Hiervoor zijn zowel de Bovenkerkerpolder als de Middelpolder aangeduid als 
zoekgebied. 
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Polders in de oostelijke Amstelscheg (Duivendrechtse polder, Polder Nieuwe Bullewijk).  
Deze polders zijn in het kader van de Stroomgebiedsvisie Amstelland aangewezen als 
zoekgebied voor eventuele polderpiekberging om het risico op wateroverlast in Amsterdam 
Zuid-Oost te beperken. Daarnaast is dit gebied aangewezen voor eventuele 
watervoorraadvorming. Het voornaamste argument in de Stroomgebiedsvisie Amstelland 
was dat in de onbebouwde delen van deze polders toekomstige knelpunten in de 
bebouwde delen konden worden opgelost. 

Horstermeerpolder 
In de Horstermeerpolder en in de polders daaromheen worden de normen voor 
waterkwaliteit lang niet gehaald (mede door grote kwalitatieve watertekorten). Bovendien 
zijn de polders rond de Horstermeerpolder erg kwetsbaar als het gaat om wateroverlast. 

 

3.3.3 Zoekgebieden t.b.v. knelpunten boezem 

Algemeen 

De bergingslocaties om knelpunten in het boezemstelsel op te lossen zijn in het kader van 
de Stroomgebiedsvisie Amstelland geselecteerd op basis van de volgende criteria: 

1. Diepte van de polder: diepe polders hebben de voorkeur vanwege de grote verticale 
ruimte tussen maaiveld en het boezempeil. Het water is daardoor onder vrij verval in te 
laten. Bovendien kan in diepe polders per eenheid van oppervlak meer water worden 
geborgen dan in ondiepe polders.  

 
Relatieve hoogteligging van het hele beheersgebied van AGV. De blauw-paarse gebieden zijn diepe 
polders, die meer dan 5 meter beneden zeeniveau liggen. De groene gebieden liggen 3-4 meter hoger. 
In de stedelijke gebieden zorgen ophoging en gebouwen voor een onduidelijk beeld.  
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2. Grondgebruik; In polders met weinig bebouwing en weinig kapitaalintensieve gewassen 
leidt inundatie tot minder schade dan polders met veel bebouwing en kapitaalintensieve 
gewassen.  

3. Locatie; Polders die inzetbaar zijn om knelpunten voor meerdere boezemstelsels tegelijk 
op te lossen verdienen de voorkeur. Polders in de nabijheid van knelpunten van de 
boezem en waarnaar een snelle toevoer van boezemwater mogelijk is verdienen de 
voorkeur. Voor zo’n snelle toevoer moet de boezen bij de inlaat naar de bergingslocatie 
voldoende breed en diep zijn (hydraulische capaciteit). 

4. Kansen voor combinatie met lokale wateropgaven: Polders die ook in beeld zijn voor 
waterberging om lokale knelpunten in de polders op te lossen verdienen de voorkeur 
boven polders waarvoor dit niet het geval is. 

 

De Ronde Hoep 
De zoekruimte voor De Ronde Hoep heeft betrekking op een calamiteitenvoorziening voor 
Amstellandsboezem. Hierbij gaat het om het vinden van oplossingen bij waterpeilstijgingen 
door extreme buien en afvoerstremmingen die zeldzamer zijn dan overschrijdingsfrequentie 
1:100 jaar. In de Stroomgebiedsvisie Amstelland komt de Ronde Hoep als 
calamiteitenpolder in aanmerking omdat deze een kleine afstand tot de te beschermen 
bebouwing heeft en bovendien strategisch ligt: De Ronde Hoep grenst zowel aan de 
Amstel als aan de Bullewijk zodat ook de boezemwateren rondom Amsterdam Zuidoost 
snel ontlast kunnen worden. 

Nieuwe Keverdijksche polder 
De zoekruimte Nieuwe Keverdijksche Polder heeft betrekking op een 
calamiteitenvoorziening. Hierbij gaat het om het vinden van oplossingen bij 
waterpeilstijgingen door extreme buien en afvoerstremmingen die zeldzamer zijn dan 
overschrijdingsfrequentie 1:100 jaar, in het gebied van de Vechtboezem of de ’s-
Gravelandse Vaartboezem. In de Stroomgebiedsvisie Amstelland is de Nieuwe 
Keverdijksche polder geagendeerd vanwege zijn gunstige ligging: de polder grenst zowel 
aan de Vechtboezem als aan de ’s Gravelandsevaartboezem. 

Bovenkerkerpolder 
In het kader van een globale knelpuntenanalyse voor het boezemstelsel is de 
Bovenkerkerpolder geagendeerd als zoekgebied voor boezempiekberging. De 
Bovenkerkerpolder is geselecteerd vanwege zijn diepte, de grote omvang van de lokale 
wateropgave en de korte afstand tot de brede boezem. 

Noordpolder beoosten Muiden 
Hier was vooral boezempiekberging voor de ‘s Gravelandsevaartboezem voorzien. 
Peilstijgingen van de ’s Gravelandsevaarboezem en de Vecht in extreme situaties kunnen 
minder goed gereguleerd worden dan van de Amstellandsboezem. Dit komt doordat de 
toevoer van water naar de 's Gravelandsevaartboezem voor een groot deel niet via 
gemalen uit polders komt, maar via vrije afstroming uit de hogere delen van het Gooi. Er is 
in de Stroomgebiedsvise Amstelland voor boezempiekberging in deze polder gekozen 
omdat deze gecombineerd zou kunnen worden met oplossing van de globaal berekende 
wateropgave voor de polder zelf.  

3.4 Nadere beschouwing 

In 2003-2004 heeft AGV ‘ingezoomed’ op de in het Streekplan (februari 2003) opgenomen 
zoeklocaties. Voor deze locaties is onderzocht in hoeverre de knelpunten toch fijnmazig 
kunnen worden opgelost. 
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Deze nadere beschouwing heeft geresulteerd in het voorstel om twee zoeklocaties voor 
waterberging te schrappen. Het gaat om: 

Polders in de oostelijke Amstelscheg (Duivendrechtse polder, De Nieuwe Bullewijk).  
Inmiddels is duidelijk dat bij herstructurering en nieuwe stedelijke ontwikkelingen meer aan 
de oostzijde van deze polders, zoals o.m. in de Nieuwe Bullewijk en de Bijlmermeer, de 
benodigde fijnmazige ruimte voor waterberging kan worden gevonden, door een scherpe 
inzet van de watertoets. Daarmee kan dit zoekgebied voor grootschalige waterberging 
komen te vervallen. Voor watervoorziening worden ‘kleinschalige’oplossingen onderzocht 
in de omgeving van de Ouderkerkerplas. 

Noordpolder beoosten Muiden.  
Hier was piekberging voor de ’s Gravelandsevaartboezem voorzien. Op basis van een 
recent uitgevoerd gedetailleerd onderzoek naar deze opgave richt AGV zich op fijnmazige 
oplossingen in de natuurontwikkelingsgebieden rond het Naardermeer, de Ankeveense 
Plassen en de Hilversumse Meent. Pas als deze ontwikkelingen niet haalbaar zijn komt de 
Noordpolder opnieuw in beeld. 
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3.5 Resterende zoekgebieden 

Op basis van de hierboven beschreven beschouwing heeft het Hoogheemraadschap 
Amstel, Gooi en Vecht de Provincie Noord-Holland geadviseerd de volgende zoekgebieden 
te laten vervallen:  

- Noordpolder beoosten Muiden 

- Polders in de Oostelijke Amstelscheg (Duivendrechtse polder, De Nieuwe Bullewijk) 

Dit advies hebben Provinciale Staten bij de streekplanherziening van 6 december 2004 
overgenomen.  

De overgebleven zoekgebieden in het beheersgebied van Amstel, Gooi en Vecht zijn 
weergegeven in onderstaande figuur. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.4 Zoekgebieden in het beheersgebied van Amstel, Gooi en Vecht:  
1 Bovenkerkerpolder en Middelpolder 3. De Ronde Hoep 5. Nieuwe Keverdijksche Polder 
6. Horstermeerpolder 
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4 Onderbouwing resterende zoekgebieden 

4.1 Zoekgebied Horstermeerpolder 

4.1.1 Wateroverlast in de Polders 

In de periode 2003-2004 zijn de Horstermeerpolder en de omliggende polders in de 
Noordelijke Vechtstreek in detail getoetst aan de werknormen voor wateroverlast die zijn 
opgenomen in het Nationaal Bestuursakkoord Water.  

In deze subparagraaf worden de resultaten van de toetsing aan de werknormen 
weergegeven. 

Toetsing NBW 

Toetsing aan de NBW normen is uitgevoerd op de in paragraaf 3.1 beschreven wijze 
(conform Leidraad Toetsing Regionale Watersystemen 2004). Een uitgebreid overzicht van 
de werkwijze en resultaten is opgenomen in de rapporten Toetsing Horstermeerpolder aan 
werknormen NBW –WL|Delft Hydraulics 2004 en Watergebiedsplan Noordelijke 
Vechtplassen – DWR/AGV 2004. 

In Figuur 4.1 is weergegeven welke peilvakken niet voldoen aan de NBW normen voor het 
klimaatscenario midden 2050. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.1 Toetsingsresultaat voor de Horstermeerpolder (centrale cirkelvormige polder) en 
omliggende polders (groen omlijnd). 

Omvang knelpunten wateroverlast 

Per peilgebied is in beeld gebracht hoeveel m3 water zich boven de vastgestelde 
toetshoogten bevindt in de situatie waarvoor deze toetshoogte is vastgesteld. Voor de 
Horstermeerpolder en omliggende polders in de Noordelijke Vechtstreek is voor de huidige 
situatie een wateropgave van 356.000 m3  berekend. Voor het WB21 klimaatscenario 
“midden 2050” is een wateropgave van 586.000 m3 berekend (voor het scenario WB21 
maximum 2050 is de opgave 834.000 m3). In onderstaande tabel is de wateropgave 
gespecificeerd. 
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Tabel 4.1 Wateropgave Horstermeerpolder en omliggende polders Noordelijke Vechtstreek 

Wateropgave  Huidige situatie Scenario WB21  
midden 2050 

Spiegelpolder - - 

Blijkpolder - - 

Hollands Ankeveense Polder 35.000 m3 59.000 m3 

Stichtsch Ankeveense Polder 145.000 m3 190.000 m3 

Polder Kortenhoef 170.000 m3 330.000 m3 

Horstermeerpolder 6.000 m3 7.000 m3 

Totaal 356.000 m3 586.000 m3 

 

De berekende wateroverlastknelpunten worden bepaald door weidegebieden in deze 
polders met een geringe drooglegging. In de toetsingsresultaten ontbreken eventuele 
knelpunten in de (lint)bebouwingen in deze polders, omdat actuele hoogtegegevens 
hiervan niet beschikbaar zijn. 

4.1.2 Watertekort en waterkwaliteit 

Voor de Horstermeerpolder en omliggende polders is de waterkwaliteit getoetst aan de 
normen voor waterkwaliteit uit het Provinciaal Waterhuishoudingsplan Ook is een 
grondwateronderzoek uitgevoerd waarin o.a. de kwelstromen in het gebied in kaart 
gebracht zijn (Watergebiedsplan Noordelijke Vechtplassen – DWR/AGV 2004). De diepe 
ligging van de Horstermeerpolder zorgt voor grote kwelstromen van de omliggende polders 
naar de Horstermeerpolder. Om het water op peil te houden moet jaarlijks 17 miljoen 
kubieke meter water vanuit de boezem worden ingelaten. 90% van het water dat in de 
Horstermeerpolder wordt uitgeslagen is kwelwater. In Figuur 4.2 zijn de kwel/ wegzijging 
in en rond de Horstermeerpolder gevisualiseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.2 Kwel en wegzijging in en rond de Horstermeerpolder. Op de figuur is duidelijk te zien dat 
er veel water vanuit de omliggende polders naar de Horstermeerpolder (donkerblauw) stroomt. 

Op basis van bovenstaande studies zijn vier hoofdproblemen met betrekking tot 
waterkwaliteit in deze regio in kaart gebracht: 

1. Verdroging Vechtplassen gebied 

Door het inlaten van 17 miljoen kubieke meter water per jaar uit de omgeving, worden de 
normen voor waterkwaliteit in provinciale waterkwaliteitsnormen in een aantal polders bij 
lange na niet gehaald. Dit belemmert het realiseren van de natuurdoelen. De meeste van 
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deze polders hebben sindsdien de status van Habitat- en/of Vogelrichtlijngebied gekregen. 
Bij de verder implementatie van de Kaderrichtlijn Water zal dit een extra grote inspanning 
betekenen om de afgesproken doelen te bereiken. Als niet wordt ingegrepen zal in de 
toekomst het aantal plantensoorten verder afnemen en verliest het gebied zijn unieke 
natuurwaarde. 

2. Verontreiniging van Vechtwater en waterbodem 

Het huidige lage peil in de Horstermeerpolder versterkt de kweldruk in de polder. Dit 
kwelwater wordt afgevoerd naar de Vecht. Het kwelwater uit de Horstermeerpolder bevat 
o.a. hoge concentraties chloride (tot ca. 4000 mg Cl/l) en arseen. In de waterbodem van de 
Vecht nabij de Horstermeerpolder wordt daardoor de interventiewaarde voor arseen tot 
acht maal overschreden. De belasting van de Vecht vanuit de Horstermeerpolder is 
daarmee een belemmering voor het bereiken van de doelstellingen in het convenant 
Restauratie Vecht. Het huidige lage peil in de Horstermeerpolder is dus mede oorzaak voor 
de hoge kosten van het baggeren en sanering van de waterbodem in de Vecht.  

3. Met arseen verontreinigde waterbodem in Horstermeerpolder 

Door de grote hoeveelheden arseenrijk kwelwater bevat het oppervlaktewater in de 
Horstermeerpolder hoge concentraties arseen. Het arseen wordt deels vastgehouden in het 
slib,waardoor dit slib arseengehaltes van 40 maal de interventiewaarde bevat. Hierdoor zijn 
de kosten voor baggeren hoog en is er een risicoaanwezig voor de volksgezondheid en de 
veeteelt.  

4. Hoog chloride gehalte in oppervlaktewater in Horstermeerpolder 

Doordat het kwelwater in de Horstermeerpolder ook veel chloride bevat, overschrijdt het 
chloride gehalte de afgesproken normen in het AnKo-convenant2 op enkele locaties 2 maal. 
De maatregelen in het AnKo-project en het doorspoelen van de polder hebben niet tot het 
gewenste chloride gehalte geleid. Mede door het hoge chloride gehalte voldoet het 
ontvangende water in de Vecht en Polder Kortenhoef niet aan de door de Provincie Noord-
Holland en het Rijk gestelde waterkwaliteitsdoelen en vormt een gevaar voor de aanwezige 
natuur. 

4.1.3 Oplossingsrichtingen voor waterhuishoudkundige problemen 

Voor het oplossen van de waterproblemen in de Noordelijke Vechtstreek is de sterke 
wederzijdse beïnvloeding van de Horstermeerpolder en de omliggende polders cruciaal. In 
de Horstermeerpolder kunnen waterkwaliteit én wateroverlastknelpunten samen opgelost 
worden. In de omringende polders kunnen waterkwaliteitsproblemen alleen beperkt en 
effectgericht opgelost worden en zijn oplossingen voor wateroverlastknelpunten ingrijpend 
voor de bestaande functies. Daarom heeft AGV voorkeur voor een grootschalige oplossing 
in de Horstermeerpolder. 

Conform de uitgangspunten van EomW zijn voor de wateroverlastknelpunten diverse 
oplossingen onderzocht:  

1. Betere benutting van bestaande bergingscapaciteit in de Noordelijke Vechtstreek 

2. Fijnmazige oplossingen in de probleempolders 

3. Meer afvoeren naar de boezem 

4. Grootschalige oplossing in de Horstermeerpolder 

                                                           

2 In 1990 hebben provincie, natuurorganisaties en AFV een convenant gesloten gericht op verbetering 
van de watervoorziening van de Ankeveense en Kortenhoefse Plassen door terugvoeren van zoet 
kwelwater uit de randen van de Horstermeerpolder, het Zogenaamde AnKo-convenant. 
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1. Betere benutting van bestaande bergingscapaciteit 

In het kader van het watergebiedsplan Noordelijke Vechtstreek zijn de mogelijkheden voor 
betere benutting onderzocht. Door het verbinden van de Stichts Ankeveense Polder met de 
Spiegelpolder, kan een deel van het probleem worden opgelost. Deze verbinding wordt 
reeds in 2005 gerealiseerd.  

2. Fijnmazige oplossingen in de omringende polders  

De voornaamste problemen met betrekking tot wateroverlast in de Noordelijke Vechtstreek 
doen zich voor in de Polder Kortenhoef (wateropgave 330.000 m3) en de Stichtsch 
Ankeveensche Polder (wateropgave 190.000m3). Gezien de zeer beperkte droogleggingen 
in deze, reeds zeer waterrijke, polders (orde 20 cm) zal het uitbreiden van het oppervlak 
open water in deze polders (fijnmazig of grootschalig) in deze polders weinig effectief zijn 
en veel meer ruimte vragen dan in de Horstermeerpolder.  

3. Meer afvoeren naar de boezem 

Uit de voorlopige resultaten van hydraulische analyses van het boezemsysteem blijkt dat er 
op de boezem geen ruimte meer is voor extra afvoer vanuit de polders. Alternatief is het 
inrichten van een boezembergingslocatie aan de Vechtboezem tussen de 
Horstermeerpolder en Nigtevecht om de wateroverlastproblemen in de Noordelijke 
Vechtplassen op te lossen. Dan moet echter een nieuwe grootschalige bergingslocatie 
gevonden worden. Bovendien is dit niet in overeenstemming met richtlijn d van de Nota 
Evenwichtig omgaan met Water: “De waterproblemen worden zoveel mogelijk opgelost 
waar ze ontstaan” Tenslotte worden door extra afvoeren de waterkwaliteitsproblemen in 
de Vechtstreek niet opgelost.  

4. Grootschalige oplossing in de Horstermeerpolder 

Door opzetten van waterpeilen in (een deel van) de Horstermeerpolder kan de kwelstroom 
beperkt worden. Onderzoek, onder meer in het kader van de Landinrichting en het 
Spiegelproject, heeft aangetoond dat dit een effectieve maatregel is. Hierdoor hebben de 
omringende polders minder waterverlies, dus minder aanvoerbehoefte en  komt in de 
Horstermeerpolder minder verontreinigd kwelwater omhoog, zodat de kwaliteitsknelpunten 
in het water en de waterbodem van de polder en de Vecht verminderen. Dit argument 
heeft ook al bij het formuleren van de opdracht voor de Landinrichting een rol gespeeld, 
maar is de laatste jaren extra in de schijnwerper gekomen in het kader van WB21 en de 
KRW. Bij de verdere implementatie van de Kaderrichtlijn Water verwacht AGV dat extra 
inspanning gevraagd wordt om de waterkwaliteitsknelpunten in de Vechtstreek op te 
lossen, omdat grote delen de beschermde status hebben van Habitat- en/of 
Vogelrichtlijngebied. In de Horstermeerpolder is het mogelijk om tijdelijke piekberging van 
overtollig water uit de omliggende polders te realiseren, die de berekende problemen in de 
omgeving oplost. Door de centrale en lagere ligging van de Horstermeerpolder is een 
gecombineerde oplossing voor deze verschillende wateroverlastknelpunten efficiënt qua 
ruimte en effectief. Tenslotte kan een grootschalige oplossing gekoppeld worden aan het 
planproces van de herinrichting Horstermeerpolder, in het kader van de Landinrichting 
Vechtstreek. Koppeling aan de plannen rond de Nieuwe Hollandse Waterlinie ligt niet voor 
de hand, omdat de waterproblemen met name aan de oostkant van de Horstermeerpolder 
spelen en de linie langs de westkant loopt. 
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4.1.4 Inrichtingsaspecten, ruimtelijke ontwikkelingen en gebiedsproces 

In opdracht van de Landinrichtingscommissie voor de Vechtstreek is een Voorontwerpplan 
en milieueffectrapport studie uitgevoerd ten aanzien van de herinrichting van de 
Horstermeerpolder (Voorontwerpplan en milieueffectrapportage landinrichting van de 
Horstermeerpolder – Haskoning 2003). Hoofddoelstellingen van deze herinrichting zijn: 

- terugdringen van de kwelstromen met het oog op het herstel van de natuurwaarden in 
het Vechtplassengebied; 

- ontwikkelen van 250 ha nieuwe natuur in de polder. 

Deze doelstellingen zijn onderdeel van provinciaal en landelijk beleid en neergelegd in 
onder meer het Projectprogramma Meeruiterdijksche en Horstermeerpolder.  

In het kader van de MER-studie is een negental alternatieven voor herinrichting van de 
Horstermeerpolder geëvalueerd. In alle alternatieven wordt in tenminste een deel van de 
polder het streefpeil verhoogd om de kwel vanuit de omliggende polders te beperken. 
Oplossingen voor wateroverlastproblemen in de omliggende polders en oplossingen gericht 
op verder terugdringen van de kwelstromen vanwege waterkwaliteitsproblemen, zijn in het 
MER bewust niet meegenomen, omdat dit geen onderdeel uitmaakte van de opdracht. 

Recent hebben de betrokken overheden afgesproken om een aantal extra MER-varianten 
te onderzoeken, gericht op het oplossen van meer waterknelpunten. In dit verband zullen 
de effectiviteit en de kosten/baten van mogelijke oplossingen in beeld worden gebracht.  

4.1.5 Kosten 

Water is dus niet de enige aanleiding voor een ruimtelijke transformatie in de 
Horstermeerpolder, maar wordt in het kader van de landinrichting waarschijnlijk 
gecombineerd met de ontwikkeling van nieuwe natuur. Daarom is het een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de betrokken partijen om recht te doen aan de belangen van 
huidige grondeigenaren en -gebruikers. AGV wil haar verantwoordelijkheid nemen en 
bijdragen aan de kosten van inrichting en planschade, voor zover deze een directe relatie 
met het waterbeheer hebben. In het kader van de Landinrichting worden grondaankopen 
door het Rijk gefinancieerd. Over de kostenverdeling worden later in het gebiedsproces 
definitieve afspraken gemaakt. 
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4.2 Zoekgebieden Bovenkerkerpolder en Middelpolder 

4.2.1 Wateroverlast in de polders 

Het gebied Westeramstel is getoetst aan de NBW werknormen voor wateroverlast op de 
paragraaf 3.1 beschreven werkwijze (i.e. conform Leidraad Toetsing Regionale 
Watersystemen 2004). Een uitgebreide beschrijving van de uitgevoerde analyses is 
opgenomen in de rapporten Watergebiedsplan Westeramstel – DWR/AGV 2004 en 
Watersysteemanalyse, toetsing NBW-normen en hydraulische knelpunten Westeramstel – 
WL|Delft Hydraulics 2004. Uit de studies blijkt dat er in het buitengebied van de 
Bovenkerkerpolder en de Noorder Legmeerpolder, als ook in het bebouwd gebied van 
Amstelveen onvoldoende bergingscapaciteit aanwezig is.  

In Figuur 4.3 is weergegeven welke peilvakken niet voldoen aan de NBW normen voor het 
klimaatscenario WB21 midden 2050. 

 

Figuur 4.3 Toetsingsresultaat Westeramstel, dat bestaat uit de Bovenkerkerpolder, de Noorder 
Legmeerpolder en twee andere polders ten zuiden van Uithoorn. Voor ieder peilvak is per 
grondgebruikstype (voor ieder grondgebruikstype 1 bolletje) weergegeven of aan de werknormen 
wordt voldaan of niet. In het kader van de zoekgebieden zijn alleen de opgave in de 
Bovenkerkerpolder en de Noorder Legmeerpolder van belang.  

De wateropgave voor de Noorder Legmeerpolder en de Bovenkerkerpolder bedraagt voor 
de huidige situatie 170.000 m3. Voor het klimaatscenario WB21 midden 2050 bedraagt de 
wateropgave 400.500 m3.
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De wateropgave voor de Bovenkerkerpolder en de Noorder Legmeerpolder is 
gespecificeerd in Tabel 4.2 

Tabel 4.2 Wateropgave Bovenkerkerpolder en Noorder Legmeerpolder 

Wateropgave  Huidige situatie Scenario WB21  
midden 2050 

Bovenkerkerpolder 142,000 m3 301,000 m3 

Noorder Legmeerpolder 31,000 m3 99,500 m3 

 

4.2.2 Wateroverlast op de boezem 

Uit de voorlopige resultaten van een recente studie naar het hydraulisch functioneren van 
het boezemstelsel van AGV is gebleken dat piekberging in de Bovenkerkerpolder deel kan 
uitmaken van een groter pakket aan maatregelen om knelpunten in de boezem op te 
lossen. In paragraaf 4.3 wordt dieper ingegaan op de problematiek rond de boezem en de 
mogelijke oplossingen.  

4.2.3 Watertekort en waterkwaliteit 

Daarnaast zijn er (kwalitatieve) watertekorten in droge perioden, zowel in het agrarisch 
gebied als in het stedelijk gebied van Amstelveen: er wordt jaarlijks 3 miljoen m3 water 
ingelaten uit zowel Rijnlands boezem als uit de Amstel. Momenteel voldoet de 
waterkwaliteit voor de stoffen stikstof en fosfaat in bijna alle meetpunten in het gebied 
Westeramstel niet aan de normen in het Provinciaal Waterhuishoudingsplan. Ook hiervoor 
wordt bij voorkeur een oplossing gezocht in de Bovenkerkerpolder. 

4.2.4 Oplossingsrichtingen waterhuishoudkundige problemen 

De waterproblemen in de Bovenkerkerpolder en Noorder Legmeerpolder zijn divers: ze zijn 
afkomstig uit zowel landelijk als stedelijk gebied in de polder en zelfs uit de boezem(s). 
AGV heeft voorkeur voor een oplossing van de problemen in de polder(s) zelf, omdat 
afwenteling naar de boezem de problemen elders vergroot. Vanwege de omvang van de 
opgaven is een grootschalige oplossing geagendeerd in de deelstroomgebiedsvisie(s) en het 
Streekplan. AGV, de gemeente Amstelveen én de provincie Noord-Holland (in EomW) 
hebben voorkeur voor een integrale benadering en fijnmazige inpassing van de 
wateropgave in andere functies. De volgende oplossingsrichtingen lijken goede 
perspectieven te bieden (zie voor meer informatie in paragraaf 4.2.5): 

- optimaliseren van het huidige watersysteem in de polder (via proces Watergebiedsplan 
Westeramstel) 

- fijnmazige waterberging en/of extra open water in nieuwe stedelijke ontwikkelingen 
(via watertoets bedrijventerrein en woonwijken) 

- fijnmazige waterberging en/of extra open water in buitengebied (lokale initiatieven, 
groenzone N201, proces Amstelgroen). 

Vanwege de omvang van de wateropgave in dit gebied wil AGV de noodzaak van 
grootschalige waterberging in deze zoekgebieden pas uitsluiten als in bovenstaande 
gebiedsprocessen duidelijke afspraken zijn gemaakt. 

Conform de afspraken in EomW zijn ook andere oplossingsrichtingen onderzocht: 

1. Betere benutting van de bergingscapaciteit in de polders. 

2. Verbreden bestaande watergangen, wellicht zijn hiervoor wel mogelijkheden in het 
kader van het genoemde project Amstelgroen. 

3. Meer afvoeren naar de boezem 
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Hieronder is uiteengezet waarom het niet mogelijk/wenselijk is om met bovenstaande 
oplossingen de waterhuishoudkundige problemen op te lossen. 

1. Beter benutten van bestaande bergingscapaciteit in het poldersysteem 

Uit de toetsing aan de NBW werknormen blijkt dat de gebieden die niet aan de normen 
voldoen een groot deel van het totale gebied uitmaken. Dit maakt dat bij overlastsituaties 
in dit gebied relatief weinig  ruimte voor berging onbenut blijft. Het beter benutten van 
bestaande bergingscapaciteit zal dan ook niet leiden tot een zichtbare reductie van de 
wateroverlast in dit gebied. 

2. Verbreden bestaande watergangen 

De sterke verstedelijking van de noordelijke delen van de Noorder Legmeerpolder en de 
Bovenkerkerpolder en het westen van de Middelpolder maken het op grote schaal 
bestaande watergangen te verbreden in deze polders duur. AGV staat in principe niet 
negatief tegenover grootschalige verbreding van watergangen maar verwacht dat dit 
onacceptabel dan wel financieel onhaalbaar is voor andere partijen.  

3. Vergroten afvoer 

De mogelijkheden voor vergroten van de afvoer zijn op hoofdlijnen onderzocht. Het gaat 
hierbij om vergroten van afvoer naar het Noordzeekanaal of om vergroten van afvoer naar 
het IJmeer. In paragraaf 4.3.3 zijn deze nader uitgewerkt. De conclusie hiervan is dat het 
technisch mogelijk is, maar duur én in strijd met het Rijksbeleid. 

4. Flexibel peilbeheer 

Het gebied Westeramstel is een bron van vermestende stroffen. Om uitwassen hiervan 
(dode vissen, afsterven waterplanten, algenbloei, stank) te voorkomen, worden nu grote 
hoeveelheden water doorgespoeld. Dit gebeurt zowel in het landelijke als in het stedelijke 
gebied. Waterinlaat voor doorspoeling wordt echter schaars in de toekomst. Meer ruimte 
om met gebiedseigen water tot voldoende verversing te komen (ofwel met minder aan te 
voeren water) is gewenst. Dit kan gerealiseerd worden door over te gaan op een flexibel 
peilbeheer. Momenteel is dit in het gebied Westeramstel echter onmogelijk om verdere 
stijging van water toe te staan dan nu gebeurt. In de nieuwe woningbouwgebieden van 
Amstelveen zal wel worden ingezet op flexibel peilbeheer. 

4.2.5 Inrichtingsaspecten, ruimtelijke ontwikkelingen en gebiedsproces 

In de Nota Ruimte (deel 3, kabinetsstandpunt, april 2004) is vastgelegd dat geen nieuwe 
uitleglocaties kunnen worden ontwikkeld tbv woningbouw binnen en direct gelegen aan de 
20 Ke contour behorende bij het vijfbanenstelsel van Schiphol. Bovendien kan onder de 
vliegroute bij de Legmeerpolder geen nieuwe woningbouwlocatie worden ontwikkeld om 
voor de toekomst voldoende ruimte vrij te laten voor ontwikkeling van Schiphol. Dit 
betekent dat de woonwijken Stadsrand en Legmeer door de gemeente Amstelveen niet 
gebouwd kunnen worden en een streep door de rekening voor de gezamenlijke ambitie 
van gemeente, provincie en AGV voor een Drijvende Stad in de Legmeerpolder. 

In de Legmeerpolder en een deel van de Bovenkerkerpolder moet rekening worden 
gehouden met het Luchthavenindelingsbesluit van de Schipholwet (2003). Dit betekent dat 
binnen het beperkingengebied waterplassen slechts 3 ha groot mogen zijn i.v.m. 
watervogels die de luchtvaart zouden kunnen hinderen. 

Ondanks bovenstaande beperkingen ziet AGV mogelijkheden om (mits de verschillende 
belanghebbenden het hierover eens worden) een belangrijk deel van de 
waterhuishoudkundige problemen in het Westeramstel op te lossen in het kader van de 
lopende inrichtingsprocessen en AmstelGroen.  
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Sindsdien trachten de provincie, gemeenten, belangenorganisaties en het 
hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht de waterhuishoudkundige problemen op te 
lossen in andere lopende inrichtingsprocessen, waarbij wordt gezocht naar fijnmazige 
oplossingen. Er wordt ingezet op: 

1. Efficiënter inrichten van het bestaande poldersysteem 

2. Fijnmazige oplossing in een nieuw bedrijventerrein en een nieuwe woonwijk in de 
Noorder Legmeerpolder 

3. Aanleg van een nieuwe N201 met compensatiegroen (10 – 12 ha. water) 

4. AmstelGroen 

1. Efficiënter inrichten van het bestaande poldersysteem 

Door een aantal gebiedspecifieke fijnmazige maatregelen worden de capaciteiten van het 
bestaande systeem optimaal benut en worden delen van de polders die gevoelig zijn voor 
wateroverlast ontlast. Bovendien wordt de nutriënten belasting in de polders verminderd 
door het doorspoelvolume te verlagen (minder water vanuit de boezem in te laten). In 
overleg met de streek is besloten tot (Watergebiedsplan Westeramstel – DWR/AGV 2004): 

- Het wijzigen van de afwatering van Amstelveen Zuid en de aanleg van een nieuw 
gemaal in de Noorder Legmeerpolder, hierdoor wordt de Bovenkerkerpolder ontlast. 

- Automatisering van inlaten en stuwen (o.a. de aflaat van de Bovenlanden van de 
Bovenkerkerpolder naar de Bovenkerkerpolder, hierdoor wordt de Bovenkerkerpolder 
ontlast). 

- Waar mogelijk beperken van de inlaat uit de boezem naar de polders in het 
Westeramstelgebied  

2. Fijnmazige oplossing in een nieuw bedrijventerrein en een nieuwe woonwijk in de 
Noorder Legmeerpolder 

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht probeert een deel van de 
wateroverlastproblemen op te lossen in de Noorder Legmeerpolder, door bij het realiseren 
van de nieuwe woonwijken buiten de 20 kE contour en het nieuwe bedrijventerrein ook de 
bestaande knelpunten deels op te lossen. Gezien de omvang van de opgave zal het hier om 
een gedeeltelijke oplossing van het probleem gaan. 

3. Aanleg van fijnmazige (lokale) berging  

AGV heeft op twee plaatsen besloten om kansen voor kleinschalige berging in de 
Bovenkerkerpolder te grijpen: 

- In de groenzone van de nieuwe N201 kan 10 tot 12 ha extra open water gerealiseerd 
worden. Voor de inrichting hiervan is aan AGV subsidie van het Rijk in het kader van 
het NBW toegekend.  

- Bij het gemaal van de Bovenkerkerpolder kan een waterberging van 5 ha gerealiseerd 
worden. AGV geeft hiermee nader invulling aan een initiatief van de huidige 
grondeigenaar. Voor de aankoop van grond en de inrichting is aan AGV subsidie van 
het Rijk in het kader van het NBW toegekend.  

4. Amstelgroen 

AmstelGroen is een strategisch groenproject in het gebied dat aan de zuidkant onder 
Amsterdam langs loopt van Amstelland via Amstelveen en Uithoorn tot in de 
Haarlemmermeer. Het is één van de negen prioritaire, integrale uitvoeringsprojecten van de 
provincie (projectennota Noord-Holland Zuid, 2003) en het deelgebied Bovenkerkerpolder 
(inclusief Noorder Legmeerpolder en Middelpolder) is één van de vijf prioritaire provinciale 
projecten uit de nota Evenwichtig Omgaan met Water (2004). Rijk, provincie en 
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gemeenten zijn in 2002 overeengekomen dat er in het hele gebied 550 hectare groen 
recreatiegebied wordt gerealiseerd (gebiedsperspectief AmstelGroen). Dit is nodig omdat er 
in deze regio een groot tekort is aan recreatiemogelijkheden voor de omwonende 
stedelingen. Het rijk draagt zorg voor de grondverwerving en voor een aanzienlijk deel van 
de inrichting en het beheer. Voorwaarde is dat het geld in 2010 moet zijn uitgegeven.  

Met de betrokken partijen wordt in 2005 een projectplan (juni) en een programma 
(december) opgesteld. In het plan van aanpak is reeds opgenomen dat de recreatie moet 
worden gecombineerd met een dringende opgave om in dit gebied waterberging te 
realiseren, in het bijzonder in de Bovenkerkerpolder. De Bovenkerkerpolder is één van de 
vier deelgebieden (modulen) binnen AmstelGroen. Hier moet 240 hectare groen komen in 
combinatie met blauw. 

AGV en de provincie streven naar een fijnmazige inpassing van een deel van de 
wateropgave in het ruimtelijk ontwerp. 

 

4.2.6 Kosten 

Bovenstaande opsomming laat zien dat AGV actief samenwerkt met andere overheden en 
belangengroepen in de polders om fijnmazige oplossingen te realiseren. AGV ziet de 
realisatie van fijnmazige oplossingen in bestaande situaties als een eigen 
verantwoordelijkheid, waarvoor AGV de belangrijkste kostendrager is. Bij mee ontwikkelen 
van nieuwe situaties maakt AGV specifieke afspraken over de kostenverdeling. 
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4.3 Zoekgebieden De Ronde Hoep en de Nieuwe Keverdijksche polder 

4.3.1 Calamiteitenberging 

De zoekgebieden De Ronde Hoep en Nieuwe Keverdijksche Polder zijn in de 
Stroomgebiedsvisie Amstelland geagendeerd voor calamiteitenberging. Conform het 
beleidskader van EomW heeft de provincie Noord-Holland hierover besloten dat alvorens 
een ruimtelijke uitwerking van deze locaties aan de orde is, eerst een afweging van nut en 
noodzaak van calamiteitenberging als extra veiligheidsvoorziening aan de orde moet 
komen. Hiertoe is in 2004 onder regie van de provincie de pilot Ronde Hoep gestart, die 
doorloopt tot medio 2005. De nadere onderbouwing in deze paragraaf richt zich met name 
op de technische onderbouwing van het knelpunt in Amstellandsboezem en de mogelijke 
oplossingen daarvoor, maar loopt niet vooruit op de resultaten van de pilot. 

4.3.2 Knelpunten bij hoog water in het boezemstelsel van AGV 

AGV doet momenteel een gedetailleerde studie naar het functioneren van de 
boezemsystemen. Omdat de boezemsystemen bij AGV meestal in open verbinding staan 
met het Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzeekanaal (ARK/NZK), is de nieuwe situatie in 
IJmuiden (in mei 2004 is daar de spui- en gemaalcapaciteit fors verhoogd) zeer bepalend 
voor de ernst en omvang van knelpunten op de boezems van AGV. Uit de voorlopige 
resultaten van lopend onderzoek blijkt dat de maximale aanvoer naar het ARK/NZK 
watersysteem groter is dat de minimale gegarandeerde afvoercapaciteit. Het verschil is 59 
m3/s (zie Tabel 4.3 en  

 

Figuur 4.4). Nadrukkelijk wordt hierbij vermeld dat het gaat om het geheel van 
Noordzeekanaal / AmsterdamRijnkanaal en de hierop afwaterende boezemstelsels, en dus 
niet specifiek voor de boezemwateren van AGV. AGV is wel degene die het eerst 
problemen kan verwachten bij beperkingen in de afvoer naar het buitenwater, omdat de 
boezems van AGV voor de afvoer grotendeels afhankelijk zijn van het ARK/NZK systeem. 
Alleen het westelijk deel van AGV heeft de mogelijkheid om vanuit de Amstellandsboezem 
en de Stadsboezem Amsterdam water via gemaal Zeeburg af te voeren naar het IJmeer. 

Tabel 4.3 Aanvoer en bemalen afvoer van water op Amsterdam-Rijnkanaal en het Noordzeekanaal 

Bemalen Afvoer m3/s % Aanvoer m3/s % 

Gemaal IJmuiden 160 42% Noorderkwartier 65 17% 

Uitbreiding IJmuiden 100 26% Rijnland 70 18% 

Gemaal Zeeburg 57 15% De Stichtse Rijnlanden 110 29% 

Noodbemaling 9 2% Rijkswaterstaat (Leksluizen) 15 4% 

Verschil 59 15% AGV  125 32% 

Totaal afvoer 385 100% Totaal aanvoer 385 100% 

4.3.3 Mogelijke oplossingsrichtingen waterhuishoudkundige problemen 

Voor het verschil tussen aanvoer en afvoer moeten de waterbeheerders, afhankelijk van de 
frequentie van voorkomen, structurele of calamiteitenvoorzieningen nemen. Hiervoor kan 
gekozen worden uit vier typen maatregelen: 

1. Het structureel vergroten van de afvoercapaciteit; 

2. Het tijdelijk vergroten van de afvoercapaciteit door inrichten van piek- of 
calamiteitenberging in een aangrenzende polder; 

3. Het vergroten van de buffer of bergingscapaciteit;  
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4. Het verkleinen van de aanvoer naar de boezem door afspraken te maken over een 
incidentele maalstop in een deel van de polders; 

1. Structureel vergroten van de afvoercapaciteit 

Bij het vergroten van de afvoercapaciteit gaat het om opheffen van afvoerbeperkingen 
(hydraulische knelpunten) en/of vergroten van gemalen. Verdere vergroting van het 
gemaal bij IJmuiden lijkt, gezien de recente vergroting, voorlopig niet realistisch. Het Rijk 
heeft aangegeven dat een verdere uitbreiding alleen bespreekbaar is als de regio’s 
voldoende inspanning leveren wat betreft vasthouden en bergen. Vergroting van de afvoer 
naar het IJmeer kan door uitbreiding van de capaciteit van gemaal Zeeburg of door aanleg 
van een nieuw afvoertracé c.q. kanaal. Vergroting van gemaal Zeeburg is alleen effectief als 
de hydraulische knelpunten in de aanvoer naar dit gemaal in Amsterdam worden opgelost. 
Het betreft hier een primaire waterkering die de aanvoerroute naar het gemaal sterk 
vernauwt. Een eventuele vergroting van de afvoercapaciteit van gemaal Zeeburg is in strijd 
met het Rijksbeleid. In het kader van het nieuwe waterakkoord Markermeer kunnen de 
mogelijkheden hiertoe en kosten/baten hiervan onderzocht worden. 

Een nieuw kanaal of verbreden van bestaande wateren om water vanuit AGV af te voeren 
naar het IJmeer ligt niet voor de hand. Argumenten hiervoor zijn: 

- Voor nieuwe tracés (bijvoorbeeld verbreden Weespertrekvaart of verbreden Waver en 
Gein): de zeer hoge kosten (geschat op circa 400 miljoen euro), mede vanwege de 
noodzakelijk nieuwe sifon onder het Amsterdam-Rijnkanaal door en het amoveren van 
aanwezige infrastructuur. De kosten zijn daarmee naar schatting een factor 2-4 hoger 
dan een oplossing via piekberging; 

- Afwentelen van het probleem naar het IJsselmeer (zie bij gemaal Zeeburg);  

- Voor tracés door het landelijk gebied ten zuiden van Amsterdam geldt daarnaast: een 
dergelijke permanente ingreep in een cultuurhistorisch waardevol landschap voor 
oplossing van een incidenteel probleem is lastig te verdedigen. 

2. Het tijdelijk vergroten van de afvoercapaciteit door inrichten van piek- of 
calamiteitenberging in een aangrenzende polder 

Een tijdelijke piek- of calamiteitenberging voor de boezem wordt in principe slechts 
incidenteel, maar dan wel doelbewust in gebruik genomen gedurende enige dagen (tot 
maximaal ca. 2 weken). Voor het opvangen van een afvoerstremming gedurende 24 uur is 
in deze vorm een oplossing voor 5.500.000 m3 nodig. Hiervoor zijn goede afspraken met 
grondeigenaren en gebruikers nodig. Eventueel kan een dergelijk voorziening ook 
gestapeld worden met bijvoorbeeld open water, mits hier voldoende ruimte voor extra 
peilstijging mogelijk is. 

3. Het vergroten van de buffer of bergingscapacitei  

Voor het vergroten van de buffer- of bergingscapaciteit van de boezem zijn geen concrete 
plannen. Het is ook niet een erg effectieve maatregel, omdat de beschikbare 
waterstandstijging voor berging gering is (0,10 m). Een alternatief is om de boezemkaden 
integraal op te hogen, maar ook dat lijkt geen voor de hand liggende maatregel gelet op de 
beheer- en onderhoudskosten (orde grootte €200 miljoen + jaarlijks exploitatie). 

4. Het verkleinen van de aanvoer naar de boezem door afspraken te maken over een 
incidentele maalstop in een deel van de polders 

Verkleinen van de aanvoer door incidentele maalstops is technisch mogelijk, maar 
veroorzaakt schade in die polders die minder kunnen afvoeren. Door de gemaalcapaciteit in 
de 4 waterschappen samen te reduceren met gemiddeld 16%, is het knelpunt met hoog 
water op te lossen.  
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Figuur 4.4 Overzicht Boezemstelsel dat via IJmuiden / IJmeer afwatert 

AGV wil voor de oplossing van de knelpunten bij hoog water in de boezem drie van de 
bovengenoemde oplossingsrichtingen nader onderzoeken. Voor situaties die vaker dan 
eens per 100 jaar voorkomen richt AGV zich op grond van de tussentijdse resultaten van de 
boezem studie op: 

- oplossen van de hydraulische knelpunten, met name die in Amsterdam in de aanvoer 
naar gemaal Zeeburg; 

- nader onderzoeken van de kosten en baten van boezempiekberging. 

Voor calamiteitensituaties richt AGV zich in de nadere uitwerking van de boezemstudie op: 

- de wenselijkheid en effectiviteit van structurele vergroting van gemaal Zeeburg; 

- de wenselijkheid en effectiviteit van het inrichten van een calamiteitenberging in de 
verschillende boezemstelsels; 

- de wenselijkheid en effectiviteit om nadere afspraken te maken over afkondigen van 
tijdelijke maalstops in de op het Noordzeekanaal afwaterende waterschappen. 

4.3.4 Inrichtingsaspecten, ruimtelijke ontwikkelingen en gebiedsproces 

Onder leiding van de provincie is een pilot gestart voor de Ronde Hoep. Voor enig besluit 
over een calamiteitenvoorziening genomen kan worden, worden eerst alternatieven voor 
gebiedsgerichte calamiteitenberging onderzocht. Vervolgens wordt de bruikbaarheid van 
het gebied onderzocht en worden de mogelijke gevolgen voor het gebied (inclusief 
landbouw, natuur en cultuurhistorie) in kaart gebracht. Op basis van de resultaten van de 
pilot zal een besluit worden genomen over eventuele inrichting van calamiteitenpolders 
en/of andere calamiteitenvoorzieningen in het algemeen. Daarna zal bekeken worden of 
het gewenst is de uitwerking van een calamiteitenberging in de Nieuwe Keverdijksche 
Polder te entameren. 
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4.3.5 Kosten 

In het kader van de Pilot De Ronde Hoep zullen - conform de beleidskaders van EomW - de 
kosten en baten van inzet van calamiteitenpolders in beeld gebracht worden. Op basis van 
de resultaten van deze studie zal een uitspraak worden gedaan over de wenselijkheid van 
het inrichten van een calamiteitenpolder.  
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5 Conclusies 

 

1. Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht zet zich op diverse fronten actief in 
voor fijnmazige inpassing van de wateropgaven in bestaande of nieuwe functies.  

2. Ook de wateropgaven in de resterende zoekgebieden in het streekplan (zie 
onderstaande tabel) worden zo mogelijk (gedeeltelijk) fijnmazig opgelost.  

3. In alle gevallen bestaat de intentie om oplossingen voor wateropgaven met een grote 
omvang in te passen in integrale gebiedsprojecten.  

4. Totdat over deze inpassing duidelijke afspraken gemaakt zijn, is handhaven van de 
zoekgebieden (Horstermeerpolder, Bovenkerkerpolder en Middelpolder) gewenst, 
vanwege de grote omvang van de waterproblemen in deze gebieden. Nu laten 
vervallen van de aanduidingen in het streekplan, geeft een verwarrend signaal af naar 
de genoemde gebiedsprocessen. Eventuele afspraken over nadere planologische 
doorwerking worden gemaakt in het kader van het nieuwe provinciale Waterplan 
(januari 2006).  

5. Voorlopig handhaven van de zoekgebieden Ronde Hoep en Nieuwe Keverdijksche 
Polder is wenselijk omdat, conform de afspraken in ‘Evenwichtig omgaan met Water’, 
op basis van de resultaten van de pilot Ronde Hoep medio 2005 geconcludeerd wordt 
of het inrichten van calamiteitenpolders als extra veiligheidsvoorziening noodzakelijk en 
nuttig is. 

 

Zoekgebied Omvang knelpunten wateroverlast (m3) bij 
midden klimaatscenario 2050 en werknormen 
NBW 

Horstermeerpolder en omgeving 586.000 

Bovenkerkerpolder, Noorder Legmeerpolder, 
Middelpolder (zonder wateropgave boezem) 

400.500 

Ronde Hoep, Bovenkerkerpolder, Nieuwe 
Keverdijksche Polder e.a. ten behoeve van 
boezemstelsel AGV 

5.500.000 
(afvoerstremming gedurende 24 uur, gezamenlijk 
probleem AGV en andere waterbeheerders op 
ARK/NZK) 
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II Samenvatting ‘Evenwichtig omgaan met Water’ 

Doel 

Het doel van de nota is om van generiek beleid over te gaan naar regionaal maatwerk bij 
de uitwerking en realisatie van het waterbeleid in Noord-Holland. Wij, als Provinciale Staten 
van Noord-Holland, kiezen met het vaststellen van deze nota voor één kader voor de 
verdere uitwerking van het Collegeprogramma van Gedeputeerde Staten, het Nationaal 
Bestuursakkoord Water en de deelstroomgebiedsvisie(s). 

Het kader begint met algemene hoofdlijnen voor de vernieuwing van het waterbeheer. 
Ook geeft de nota aan welke rollen de streekplannen en het 3e waterhuishoudingsplan 
spelen bij de uiteindelijke integrale afweging en doorwerking. Om draagvlak te verkrijgen 
stellen wij nadere eisen aan de regionale uitwerkingen, zodat deze voor alle betrokkenen 
een geobjectiveerde basis bieden voor een maatschappelijk debat en de bestuurlijke 
besluitvorming. Dit kader is tot stand gekomen in samenspraak met de Staten, de Wb21-
partners en belanghebbenden. 

Algemeen 

a. Het keren van buitenwater (Noordzee, Waddenzee, IJsselmeer/Markermeer) heeft én 
behoudt de hoogste prioriteit binnen het waterbeheer; 

b. Het creëren van ruimte voor water is geen sectorale afweging, maar maakt deel uit van 
een integrale afweging waarin water een groter gewicht heeft gekregen. In de integrale 
afweging moeten alle mogelijke oplossingsrichtingen volwaardig meewegen; 

c. Na het completeren van de wateropgaven moet het kiezen van de benodigde 
maatregelen via maatwerk per gebied én in samenwerking met de streek tot stand komen 
in het verdere proces van regionale uitwerkingen. Ook het bereiken van voldoende 
draagvlak voor het uitvoeren van maatregelen is hierbij noodzakelijk; 

d. De waterproblemen worden zoveel mogelijk opgelost waar ze ontstaan. Fijnmazige 
oplossingen verdienen daarbij de voorkeur; 

e. Met het Rijk en de waterbeheerders worden nadere afspraken gemaakt over toepassing 
van het standstill principe en over de herziening van de waterakkoorden voor het 
Noordzeekanaal / Amsterdam-Rijnkanaalgebied en het IJssel- en Markermeergebied; 

f. Wij gaan met waterschappen en gemeenten afspraken maken over de regionale 
uitwerkingen. Bij het uitwerken en realiseren van de wateropgaven zien wij voor onszelf 
eerst een stimulerende en faciliterende rol weggelegd en daaropvolgend een 
besluitvormende. Wij gaan werken aan het realiseren van maatregelen binnen het vigerend 
ruimtelijk beleidskader, onder de voorwaarde dat deze maatregelen worden gedragen door 
de streek. 

Deze algemene hoofdlijnen zijn te vertalen in uitgangspunten en richtlijnen voor het proces 
van verdere besluitvorming en de berekening en uitwerking van regionale wateropgaven. 

Besluitvorming en provinciale projecten 

g. Binnen het Waterhuishoudingsplan-3 (uiterlijk 2006) gaan wij integraal afwegen of, 
waar en op welke wijze streekplanherzieningen noodzakelijk zijn voor een adequate 
oplossing van de regionale wateropgaven. De regionale uitwerkingen van waterschappen 
en gemeenten, die uiterlijk 1 januari 2005 gereed dienen te zijn, vormen de basis voor deze 
integrale afweging; 
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h. Voor vier zoekgebieden uit het streekplan Noord-Holland Zuid gaan wij de integrale 
uitwerking ter hand nemen. Het gaat om de volgende drie gebieden die binnen de 
projectennota zijn aangeduid: het veenweidegebied Noord-Hollands Midden, 
Haarlemmermeer-West, Bovenkerkerpolder inclusief Noorder Legmeerpolder. Voor het 
vierde gebied, de Horstermeerpolder, gaat het om een integrale uitwerking waarbij wij op 
basis van een beeld van de complexe wateropgave door het hoogheemraadschap Amstel, 
Gooi en Vecht met het waterschap en de gemeente de opdracht aan de 
Landinrichtingscommissie opnieuw willen definiëren. Voor de zuidpunt van de 
Haarlemmermeerpolder zullen wij het initiatief nemen om met gemeente, waterschappen 
en andere belanghebbenden de mogelijkheden voor een gemeenschappelijke aanpak te 
verkennen en daarover tot afspraken te komen. 

i. Voor een verdere ruimtelijke uitwerking van de calamiteitenberging aan de orde is, dient 
eerst een afweging van het nut en de noodzaak van calamiteitenberging als extra 
veiligheidsvoorziening aan de orde te komen. De provincie gaat met betrokken partijen in 
gesprek over de wijze waarop deze discussie voor de Stadsboezem van Amsterdam en 
Amstellandsboezem kan worden vorm gegeven. 

Richtlijnen voor regionale uitwerking 

Om als provincie draagvlak te verkrijgen vragen we van regionale uitwerkingen dat deze 
voor alle betrokkenen een geobjectiveerde basis bieden voor een maatschappelijk debat en 
bestuurlijke besluitvorming: 

j. Bij de uitwerking van de wateropgave dient rekening gehouden te worden met de 
specifieke eisen en mogelijkheden van het landelijk gebied; 

k. Ook dient aandacht te zijn voor de wateropgave van de polders en kan de berekening 
niet beperkt blijven tot de ruimteproblematiek in de boezem (MIDDEN-HOLLAND) of 
louter ruimtelijke oplossingen (NOORDERKWARTIER). In AMSTELLAND dient binnen de 
regionale uitwerkingen ook een verdere concretisering gegeven te worden aan het 
algemeen gebruikte uitgangspunt van fijnmazigheid; 

l. Het uitwerken en realiseren van de wateropgave moet bij voorkeur door fijnmazige 
oplossingsmaatregelen als ook met en door de streek gebeuren. In grote delen van Noord-
Holland en vooral in het landelijk gebied worden fijnmazige maatregelen haalbaar geacht. 
We erkennen dat er fysieke beperkingen zijn aan de fijnmazige oplossingen en 
afvoermogelijkheden, vooral in het sterk verstedelijkte zuiden van Noord-Holland. Om tot 
een gedragen keuze te komen, vragen we alle oplossingsrichtingen volwaardig uit te 
werken; 

m. De wateropgave voor droogte wordt op het moment landelijk en regionaal onderzocht 
en uitgewerkt. In tijden van droogte is het noodzakelijk om over voldoende (zoet)water te 
kunnen beschikken. Uitgangspunt hierbij is dat fijnmazige oplossingen en een efficiënter 
gebruik van IJssel- en Markermeer de voorkeur hebben boven grootschalige 
voorraadberging. De langdurige periode van droogte in 2003 zal gebruikt worden om het 
gevoerde beleid te evalueren; 

n. Bij de regionale uitwerking is waterkwaliteit een belangrijk aandachtspunt. Uitgangspunt 
is dat bij het kiezen van oplossingen ongewenste natuur- en milieueffecten zoveel mogelijk 
worden vermeden. Of onvermijdbare waterkwaliteitsproblemen leiden tot aanpassing van 
het waterregime of tot compensatie c.q. bijstelling van de ruimtelijke en ecologische 
ambities is een integrale afweging die van geval tot geval gemaakt dient te worden; 
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o. Wij verwachten, conform de afspraken van het NBW, dat alle gemeenten samen met de 
waterschappen de stedelijke wateropgaven vóór 2006 uitwerken. Dat geldt in het bijzonder 
voor gemeenten die te maken hebben met stedelijke wateropgaven die naar verwachting 
niet binnen het stedelijke gebied kunnen worden opgelost; 

p. Uitgangspunt van het ruimtelijke beleid is ‘waterneutraal bouwen’. Dit houdt in dat de 
wateropgave bij stedelijke herstructurering en bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen niet 
mag toenemen. Met de watertoets is er nu al een instrument dat plannenmakers vraagt om 
voldoende ruimte te maken voor water. 

De hierboven genoemde hoofdlijnen a tot en met p worden in de beleidsnota ‘Evenwichtig 
omgaan met Water’ toegelicht. 

 


