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Waterakkoord Oostelijk en Zuidelijk Flevoland - 2007
Kader van het waterakkoord.
Het beleid is om het kwantitatief en kwalitatief oppervlaktewaterbeheer te regelen in
waterbeheerplannen, waarbij overigens steeds meer rekening wordt gehouden met ruimtelijke
ordening en overig milieubeleid. In het verlengde van het waterbeheerplan komt als sluitstuk
het waterakkoord.
Genoemd beleid is verplicht opgelegd en vermeld in de Wet op de waterhuishouding.
In de Wet op de waterhuishouding zijn o.a. de volgende beleids- en beheerinstrumenten
genoemd voor het integrale waterbeheer.
- beleidsinstrumenten. De hoofdlijnen van het beleid worden bepaald door het Rijk in de Nota's
waterhuishouding en Beheerplannen Rijkswateren. De regionale beheerders zoals provincies
en waterschappen stellen waterhuishoudingsplannen/ omgevingsplannen, respectievelijk
beheerplannen op, overeenkomstig Rijksbeleid.
- beheerinstrumenten. Hiertoe worden gerekend:
- de waterakkoorden;
- de vergunning, de Wet introduceert een vergunningstelsel. Voor het Waterschap
Zuiderzeeland is deze nader uitgewerkt in de keur van het Waterschap;
- de registratieplicht;
- het peilbesluit;
Het akkoord betreft de regeling van:
- aanvoer van water uit het Markermeer naar Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en
- afvoer van water uit Oostelijk en Zuidelijk Flevoland naar het IJsselmeer/ Ketelmeer,
Markermeer en Veluwerandmeren.

De ondergetekenden,
1.

de Minister van Verkeer en Waterstaat, vertegenwoordigd door de
hoofdingenieur-directeur van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat in de
dienst IJsselmeergebied gevestigd te Lelystad, drs. A.P. Delpeut, hierna genoemd
“het Rijk”;

2.

de provincie Flevoland, gevestigd aan de Visarenddreef 1, 8232 PH Lelystad,
krachtens een door de Commissaris van de Koningin op grond van artikel 176, tweede
lid van de Provinciewet afgegeven machtiging vertegenwoordigd door de heer H.
Dijksma, gedeputeerde, daarbij handelende ter uitvoering van het besluit van de
Gedeputeerde Staten van 19 september 2006, met registratienummer 444 428,
hierna te noemen "de Provincie";

3.

de heer mr. ir. H.L. Tiesinga, dijkgraaf van het Waterschap Zuiderzeeland, handelende
ter uitvoering van het besluit van de Algemene Vergadering van 31-10-2006,
nr. SWBL. 411 hierna genoemd “Waterschap Zuiderzeeland”;

Overwegende dat:
1

onder normale omstandigheden in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland een wateroverschot
is en dat dit moet worden afgevoerd naar het Ketelmeer (IJsselmeer), Markermeer en
Veluwerandmeren;

2

het grondoppervlak in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland beschikbaar voor waterlopen
over het algemeen gering is, ca. 3 % waarvan 1 % voor het afvoerstelsel, 1 % voor de
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kavelsloten en 1% voor de plassen; als gevolg hiervan is waterberging in de polder
nauwelijks mogelijk en versnelde afvoer van water noodzakelijk;
3

in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland een peilbeheer wordt gevoerd waarbij door het
Waterschap Zuiderzeeland de geldende streefpeilen vastgelegd in peilbesluiten zo
goed mogelijk worden gehandhaafd;

4

door het Rijk in de omringende wateren van de polder een peilbeheer wordt gevoerd
waarbij de geldende streefpeilen zo goed mogelijk worden gehandhaafd;

5

in verband met de functies (zoals b.v. natuur en landschap, zwemwater en recreatie)
van de Veluwerandmeren, deze meren vooralsnog dienen te worden doorgespoeld
met beschikbaar nutriëntenarm water;

6

voor de afwatering, watervoorziening (b.v. natuurterreinen, nachtvorstbestrijding,
beregening landbouwgewassen) en doorspoeling van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland
door de beheerder kan worden beschikt over IJsselmeer- en Markermeerwater.
Hiervoor zijn de werken en voorzieningen aangegeven in bijlage 3;

7

het wateroverschot van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland, met name dat van de Lage
Afdeling, ten gevolge van kwel van nature veel Fe, Cl , P, N en SO4 bevat;

8

het zoutbezwaar uit Oostelijk en Zuidelijk Flevoland bezwaarlijk kan zijn voor andere
functies zoals landbouw- en drinkwatervoorziening toegekend aan het IJsselmeer,
Veluwerandmeren en wellicht te zijner tijd het Markermeer zodat zorgvuldigheid met
betrekking tot de plaats van afvoer, respectievelijk het bemalingsregime van het
Waterschap Zuiderzeeland gewenst is;

9

om zoutschade als gevolg van kwel in de land- en tuinbouw te beperken, voldoende
doorspoeling met zoet water van goede kwaliteit noodzakelijk is;

10

er omstandigheden kunnen optreden waarbij de vraag naar inlaatwater uit IJsselmeer
en Markermeer groter is dan de beschikbare aanvoer; ook andere delen van het land
zijn voor hun afwatering, watervoorziening en doorspoeling afhankelijk van deze
meren;

11

bij onvoldoende aanvoer van water, of van aanvoer van water van onvoldoende
kwaliteit, de betreffende beheerders hier niet verantwoordelijk voor zijn;

12

in situaties van waterschaarste, het beschikbare water op een verantwoorde wijze
dient te worden verdeeld en dat een zorgvuldig gebruik dient te worden nagestreefd;

13

in een waterschaarstesituatie door de betrokken beheerders een afweging van
belangen dient te worden gemaakt teneinde een verantwoorde waterverdeling
(prioriteitstelling) te realiseren;

14

in de Evaluatienota waterbeheer, aanhoudende droogte 2003, juncto par.3.4" een
indicatieve prioriteitenstelling is aangegeven voor de waterverdeling van Rijkswater bij
waterschaarste;

15

de vierde nota waterhuishouding aangeeft:
a- te voorkomen dat het areaal verdroogd gebied toeneemt en
b- een toename van waterconservering te stimuleren;

16

dat toekomstige ontwikkeling volgens de Europese kaderrichtlijn water en de nota
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e

waterbeleid voor de 21 eeuw pleit voor een taakstellend waterbeleid dat draagkracht
heeft bij burger en politiek; een taakstelling is bijvoorbeeld het stand-still beginsel,
waarmee aangegeven wordt dat de waterkwaliteit ten opzichte van het jaar 2000 niet
mag verminderen;
17

in tijden van waterschaarste instandhouding van de streefpeilen en waterkwaliteit van
de Veluwerandmeren slechts mogelijk is door aanvoer van water met behulp van
gemaal Lovink;

18

het bemalingsregime van invloed is op de exploitatiekosten van het Waterschap
Zuiderzeeland;

19

vergaande extra inspanningen van een van de partijen verlangd kan worden waarbij
het wenselijk is dat er een kostenverrekening plaatsvindt;

komen, gelet op de grondslag waarop dit akkoord berust n.l. de artikelen 12, 13, 17 t/m 23, 4041 en 43 van de Wet op de waterhuishouding en artikel 19, lid 1 van de Uitvoeringsregeling
waterhuis-houding het volgende overeen:

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze overeenkomst bepaalde wordt verstaan
onder:
1.1

Afwatering:

de afvoer van water uit Oostelijk en Zuidelijk Flevoland naar het
IJsselmeer/ Ketelmeer, Veluwerandmeren en Markermeer, ten
behoeve van handhaving polderpeilen in Oostelijk en Zuidelijk
Flevoland.

1.2

Ambtelijke commissie: de personen die de belangen van de partijen via een commissie
behartigen. Deze personen vertegenwoordigen ook de partijen in
het regionaal droogte-overleg IJsselmeergebied.

1.3

Beheerrapport

schriftelijk verslag van het beheergebied betreffend aanafgevoerde hoeveelheden water met de daarbij behorende
waterkwaliteit.

1.4

Calamiteit:

een grootschalig incident waarbij de deelnemende organisaties,
voor het in geordende banen leiden van dit incident, een deel van
hun autonomie verliezen en waarbij problemen ontstaan rond
coördinatie en controle door gebrek aan overeenstemming
tussen organisaties.

1.5

Dagelijks
peilbeheerder:

de “dagelijks peilbeheerder" is de persoon die het peil regelt
binnen het beheersgebied van Rijkswaterstaat, dienst
IJsselmeer-gebied of binnen het Waterschap Zuiderzeeland.

1.6

Doorspoeling:

het uitsluitend ten behoeve van de waterkwaliteitsbeheersing,
verversen van wateren door een min of meer gelijktijdige aan- èn
afvoer van water.

1.7

het Droogte-overleg
IJsselmeer:

de beraadsgroep droogte-overleg IJsselmeergebied als bedoeld
in artikel 6 van deze overeenkomst.
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1.8

Hoge Afdeling:

het peilgebied in Flevoland dat afwatert op de Hoge Vaart. De
Hoge Vaart heeft een streefpeil van NAP-5,20 m.

1.9

Kwel:

het water dat uit de grond komt.

1.10

Lage Afdeling:

het peilgebied in Flevoland dat afwatert op de Lage Vaart. De
Lage Vaart heeft een streefpeil van NAP-6,20 m.

1.11

Lozingen:

het water dat via een kunstwerk (gemaal/ sluis) op een ander
peilgebied wordt gebracht.

1.12

Markermeer:

de boezem van met elkaar in open verbinding staande meren,
Markermeer, Gouwzee, IJmeer, Gooimeer, Eemmeer en
Nijkerkernauw.

1.13

Neerslag:

het water dat via de atmosfeer op de grond komt (regen, sneeuw,
hagel, mist).

1.14

de Nota
waterhuishouding:

de geldende Rijksbeleidsnota waterhuishouding.

1.15

Ongeluk:

een ongewenste, onverwachte gebeurtenis, die een zodanige
verstoring van een watersysteem veroorzaakt dat dit schadelijk
kan zijn voor de functies van het watersysteem of zijn omgeving
en waarbij door meer dan één waterbeheerder gecoördineerde
maatregelen genomen moeten worden ter voorkoming of
beperking van schade.

1.16

Partijen:

het Rijk, vertegenwoordigd door drs. A.P. Delpeut, hiertoe
gemandateerd door de Minister van Verkeer en Waterstaat, de
Provincie Flevoland vertegenwoordigd door de heer H. Dijksma,
gedeputeerde, en het Waterschap Zuiderzeeland
vertegenwoordigd door zijn dijkgraaf mr. ir. H.L. Tiesinga.

1.17

Peilbeheerdersoverleg:

het overleg tussen de “dagelijkse peilbeheerders" van het Rijk
en Waterschap Zuiderzeeland.

1.18

Stand-still beginsel:

principe dat in 1976 in het kader van het EG-milieubeleid werd
geformuleerd. Volgens het stand-still beginsel behoort de huidige
kwaliteit van het milieu niet verder achteruit te gaan.

1.19

Streefpeil:

het voor respectievelijk het IJsselmeer, Markermeer,
Veluwerandmeren en de wateren van de Hoge en Lage Afdeling
van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland geldende peil dat door de
waterkwantiteitsbeheerders zo goed mogelijk wordt gehandhaafd.

1.20

Veluwerandmeren:

de boezem van met elkaar in open verbinding staande meren,
Veluwemeer, Drontermeer, Wolderwijd en Nuldernauw.

1.21

Waterbezwaar:

de hoeveelheid water in Flevoland veroorzaakt door neerslag,
kwel, schutwater en wateraanvoer.

1.22

Wateroverschot:

de hoeveelheid water die na gebruik overblijft van het totale
waterbezwaar.
8
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1.23

Waterschaarste:

de situatie waarbij de waterafvoer uit een gebied groter is dan de
aanvoer en waarbij de waterstanden van deze gebieden onder het,
voor die gebieden geldende streefpeil zijn geraakt en niet meer zijn
te handhaven.

1.24

Watervoorziening:

de aanvoer van water uit het Markermeer dat ten behoeve van het
waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer naar de
Veluwerandmeren wordt geleid via Zuidelijk- en Oostelijk
Flevoland; alsmede de aanvoer van water uit het Markermeer
bestemd voor het waterkwantiteitsbeheer/kwaliteitsbeheer van
Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Voor de aanvoerwerken, zie
bijlage 3.

1.25

Werken:

de gemalen, inlaatwerken, aflaatwerken, hevels, duikers, vaarten
en sluizen en dergelijke ten behoeve van de afwatering, watervoorziening, doorspoeling en scheepvaartverkeer als aangegeven in
bijlage 3.

1.26

IJsselmeer:

de boezem van met elkaar in open verbinding staande meren
IJsselmeer, Ketelmeer, Zwarte Meer en Vossemeer.

Artikel 2

Afspraken met betrekking tot de afwatering van Oostelijk en Zuidelijk
Flevoland en doorspoeling van de Veluwerandmeren in normale
omstandigheden

2.1

Het Rijk ontvangt het wateroverschot van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland.

2.2

Het Waterschap Zuiderzeeland zal het wateroverschot van de Lage Afdeling
lozen op het IJsselmeer (Ketelmeer) met het gemaal Colijn en op het
Markermeer met het gemaal De Blocq van Kuffeler, terwijl het gemaal
Wortman wordt ingezet als overlast dreigt. Het bemalingsaccent ligt nu op het
geautomatiseerde gemaal Colijn, maar zal na elektrificatie en automatisering
(rond 2008) door het gemaal De Blocq van Kuffeler worden overgenomen.

2.3

Bij structurele wijzigingen in het bemalingregime van het Waterschap Zuiderzeeland is artikel 8.6 van toepassing.

2.4

Het Waterschap Zuiderzeeland streeft er naar minimaal 13x10 m water per
maand van het wateroverschot van de Hoge Afdeling met gemaal Lovink uit te
slaan op de Veluwerandmeren. Het resterende deel van het wateroverschot
wordt door het gemaal De Blocq van Kuffeler uitgeslagen.

6

3
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Artikel 3

Afspraken over het waterkwantiteitsbeheer in relatie tot het kwaliteitsbeheer

3.1

Zodra het 2-jarig voortschrijdend gemiddelde chloride-gehalte van de
Veluwerandmeren in de vaargeul nabij Bremerberg boven de 200 mg/l komt,
dan wel indien het chloridegehalte langer dan één maand boven de 250 mg/l
komt, en het chloride-gehalte van het door gemaal Lovink uit te malen water
hoger is dan het chloride-gehalte van de Veluwerandmeren, wordt het
doorspoelen van de Veluwerandmeren met gemaal Lovink gestaakt totdat de
hierboven genoemde chloridecriteria niet meer aan de orde zijn.

3.2

Indien de waterkwaliteit van de Lage of Hoge Afdeling doorspoeling behoeft,
3
stelt het Rijk hiervoor maximaal 10 m /s uit het IJsselmeer/ Ketelmeer of
Markermeer ter beschikking van het Waterschap Zuiderzeeland.

3.3

Onder bijzondere omstandigheden kan het Rijk (de peilbeheerder) uit de
Veluwerandmeren water ter beschikking stellen aan het Waterschap Zuiderzeeland voor verbetering van de waterkwaliteit in de polders.

3.4

De in 3.1 bedoelde verplichtingen vervallen tijdelijk en niet langer dan strikt
noodzakelijk, indien het Waterschap Zuiderzeeland ten behoeve van de
waterkwantiteitsdoelstellingen het bemalingsregime tijdelijk moet aanpassen.

3.5

Bij langdurig dreigende normoverschrijding van de waterkwaliteitsparameter(s)
van IJsselmeer, Markermeer en /of Veluwerandmeren kan het Rijk de
bemalingsstrategie van het Waterschap Zuiderzeeland om redenen van
waterkwaliteitsbeheer in de ambtelijke commissie (als bedoeld in paragraaf 9)
ter discussie stellen.

3.6

De Provincie zal op mondeling/ telefonisch verzoek (later bevestigd per mail)
de Zuidersluis genoemd in bijlage 3 ter beschikking stellen voor waterinlaat of
waterdoorvoer.

3.7

Het dagelijks beheer van de Zuidersluis, betreffende scheepvaart en
onderhoud blijft voorrang houden op waterinlaat of doorvoer. Waterinlaat of
doorvoer is tussen 19.00 uur en 7.00 uur mogelijk.

3.8

Het Waterschap Zuiderzeeland streeft er naar om de concentratie van
parameters die het Rijk meet op de waterkwaliteitsmeetpunten genoemd in
bijlage 4, overeenkomstig het stand-still beginsel niet te doen toenemen.

3.9

Partijen streven er naar om de waterkwaliteit van het aan- en afgevoerde
water te laten voldoen aan de daarvoor geldende normen. Deze normen en
maatregelen die de partijen nemen om de waterkwaliteit op het gewenste
niveau te brengen of te houden zijn vastgelegd in de vigerende waterbeheerplannen.

Artikel 4

Afspraken over het waterkwantiteitsbeheer bij natte omstandigheden

4.1

In afwijking van het bepaalde in artikel 3.1 zullen indien het streefpeil van de
vaarten op de Hoge en/of Lage Afdeling van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland
10
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met meer dan 0,10 m wordt overschreden of dreigt te overschrijden, alle
gemalen kunnen worden ingezet totdat het streefpeil weer is bereikt.
4.2

Bij een gemiddelde etmaal waterstand van de Veluwerandmeren van
NAP+0,05 m of hoger én geen afvoer mogelijkheid bij de Roggebotsluis èn de
Nijkerkersluis, zal indien de waterstand van de vaarten in de Hoge Afdeling
minder dan 0,10 m het streefpeil overschrijdt, ongeacht het bepaalde in 2.4,
de wateraanvoer met gemaal Lovink tijdelijk worden gestaakt, totdat de
waterstand van de Veluwerandmeren NAP of lager is.

4.3

Bij een gemiddelde etmaal waterstand van de Veluwerandmeren van
NAP+0,05 m of hoger en onvoldoende afvoer mogelijkheden bij de
Roggebotsluis èn de Nijkerkersluis zal, indien de waterstand van de vaarten in
de Hoge Afdeling dreigt met meer dan 0,10 m het streefpeil te overschrijden,
in het peilbeheerdersoverleg de inzet van gemaal Lovink worden besproken.

4.4

Bij een Markermeerpeil hoger dan NAP-0,10 m in de wintermaanden,
respectievelijk op NAP in de zomermaanden, zal in het peilbeheerdersoverleg
de bemalingsstrategie van het Waterschap Zuiderzeeland nader worden
bepaald.

Artikel 5

Afspraken over het waterkwantiteitsbeheer bij waterschaarste in
Oostelijk en Zuidelijk Flevoland of ter plaatse van de Veluwerandmeren

5.1

Het Rijk stelt, bij (dreigende) waterschaarste in Oostelijk en Zuidelijk
3
Flevoland, een maximaal debiet van 10 m /s uit het Markermeer of IJsselmeer
aan het Waterschap Zuiderzeeland ter beschikking. Deze hoeveelheid kan
worden ingelaten met de in bijlage 3 genoemde werken.

5.2

Indien bij waterschaarste op de Veluwerandmeren, als gevolg van een
verdampingsoverschot en niet ten gevolge van waterverbruik, in Oostelijk en
Zuidelijk Flevoland onvoldoende water ter beschikking is en de Veluwerandmeerpeilen dreigen met 0,10 m te worden onderschreden, stelt het Waterschap Zuiderzeeland op schriftelijk verzoek (fax/ e-mail of brief) van het Rijk
water uit de Hoge Vaart ter beschikking voor suppletie van de Veluwerandmeren. Het Rijk stelt minimaal eenzelfde debiet uit het Markermeer ter
beschikking aan het Waterschap Zuiderzeeland.

5.3

Indien het streefpeil van de Hoge of Lage Vaart met 0,1 m dreigt te worden
onderschreden zal het Waterschap Zuiderzeeland de Provincie hiervan in
kennis stellen. In kennis wordt gesteld de provinciale vaarwegbeheerder via
het telefoon nummer: 0320-265 265

Artikel 6

Afspraken over het waterkwantiteitsbeheer bij waterschaarste, regionaal
en of landelijk

6.1

Partijen nemen deel aan het regionaal droogte-overleg IJsselmeergebied.

6.2

Door het Rijk wordt het voorzitterschap en het secretariaat van het regionaal
droogte-overleg IJsselmeergebied verzorgd.
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6.3

Zodra een waterschaarstesituatie in het IJsselmeer en Markermeer optreedt
dan wel op afzienbare termijn wordt voorzien, zal het Rijk het droogte-overleg
IJsselmeer bijeenroepen.

6.4

Los van het bepaalde in 6.3. kan elk van de partijen het droogte-overleg
IJsselmeergebied, door tussenkomst van de voorzitter, bijeenroepen indien
problemen bestaan, of op afzienbare termijn worden voorzien, met betrekking
tot de watervoorziening in de regio.

6.5

De in 2.4, 3.2, 5.1 en 5.2 bedoelde verplichtingen vervallen zodra de van
Rijkswege gemaakte belangenafweging op landelijk niveau daartoe aanleiding
geeft, dan wel indien een waterschaarstesituatie optreedt. Beperking van de
betreffende hoeveelheden worden door het Rijk pas ingesteld nadat het
regionaal droogte-overleg IJsselmeergebied hierover is gehoord.

6.6

Indien een waterschaarstesituatie optreedt, dan wel indien een dergelijke
situatie op afzienbare termijn wordt voorzien, dient het droogte-overleg te
zorgen voor verdeling van het voor de regio uit het IJsselmeer en Markermeer
beschikbare water. Daarbij worden de resultaten van de landelijke belangenafweging en waterverdeling in acht genomen.

6.7

Indien het droogte-overleg IJsselmeergebied binnen een halve dag geen
overeenstemming bereikt, geldt het voorstel van het Rijk, dat gebaseerd zal
zijn op de indicatieve prioriteitstelling als aangegeven in de nota Evaluatie
waterbeheer, aanhoudende droogte 2003 en Uitwerking landelijke
verdringingsreeks voor rijkswaterverdeling bij watertekort in de regio Noord
Nederland.

6.8

Partijen verplichten zich tot het terstond uitvoeren van de maatregelen die
door het droogte-overleg IJsselmeergebied binnen het kader van deze
overeen-komst zijn opgesteld.

Artikel 7

Afspraken over de handelwijze bij ongelukken en calamiteiten in een
watersysteem

7.1

Partijen nemen indien maatschappelijk verantwoord bij ongelukken (voor
definitie zie art.1.15) in een watersysteem terstond de noodzakelijke
maatregelen om schade voor andere partijen zoveel mogelijk te beperken.

7.2

Indien in het beheersgebied van een van de partijen een ongeluk optreedt
met gevolgen voor het beheer in meerdere waterschappen, informeren
peilbeheerders elkaar zo spoedig mogelijk over te nemen maatregelen om de
schadelijke gevolgen van het ongeluk zoveel mogelijk te beperken.

7.3

Bij een ongeluk (voor definitie zie art. 1.15) in het beheersgebied van een van
de partijen, wordt de ambtelijke commissie als bedoeld in artikel 9 terstond
geïnformeerd.

7.4

Ingeval zich een ongeluk voordoet, wordt door de ambtelijke commissie
bepaald welke maatregelen nodig zijn om uitbreiding naar de andere partij te
voorkomen dan wel om deze hoeveelheid verontreinigd water voor partijen op
de meest gunstige wijze af te voeren.
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7.5

Partijen zullen geen maatregelen nemen, anders dan de in artikel 7.1
bedoelde die van invloed kunnen zijn op het gebied van een andere partij
voordat de betreffende deelnemer is gehoord.

7.6

Partijen informeren elkaar over de bereikbaarheidsregelingen en de daarbij
behorende alarmnummers.

7.7

Het bestrijden van de (dreigende) calamiteit geschiedt op basis van het
calamiteitenplan van de
desbetreffende partij. Partijen zijn bekend
met elkaars calamiteitenplannen (uitwisselen).

Artikel 8

Informatieverstrekking

8.1

De ondergetekenden stellen elkaar jaarlijks, voor 1 juni, op de hoogte van de
in het afgelopen jaar met behulp van de werken (genoemd in bijlage 3) aanen afgevoerde hoeveelheden water, op dagbasis.

8.2

Daarnaast verstrekken zij elkaar de voor het functioneren van het droogteoverleg IJsselmeer benodigde informatie, alsmede de informatie benodigd
voor het vaststellen van de landelijke waterschaarstesituatie en de landelijke
belangenafweging terzake.

8.3

Het Rijk en het Waterschap Zuiderzeeland stellen elkaar jaarlijks, voor 1 juni,
op de hoogte van de in het afgelopen jaar verkregen resultaten van de
waterkwaliteitsbemonsteringen op locaties genoemd in bijlage 1, eventueel in
de vorm van een beheersrapport.

8.4

In afwijking van het bepaalde in 8.3 kunnen afspraken uit het Nationaal
Bestuursakkoord Water, Kaderrichtlijn water, Landelijk bestuurlijk overleg
water leiden tot het meten van andere (meer) parameters. Ook de
meetlocaties kunnen wijzigen.

8.5

Overigens verstrekken de partijen elkaar informatie over voor de afwatering,
watervoorziening, doorspoeling, waterkwaliteit en scheepvaartverkeer
relevante zaken, zoals bijvoorbeeld het voor onderhoud tijdelijk buiten gebruik
zijn van objecten of extreme peilafwijkingen en dergelijke.

8.6

Voornemens tot structurele wijzigingen in wateraanvoer, waterafvoer en
waterkwaliteit worden schriftelijk gemeld aan degenen die dit waterakkoord
ondertekenen.

8.7

Informatie-uitwisseling over de in bijlage 3 genoemde werken en de waterkwaliteit (zie bijlage 1) zal plaats vinden via een verantwoorde en eenvoudige
constructie.

8.8

Het Rijk zal voor de in artikel 8.7 genoemde uitwisseling van informatie
zonodig de vereiste software ter beschikking stellen.
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Artikel 9

Overige afspraken

9.1

Voor het beoordelen van de in de artikelen 2 t/m 5 en 7 bedoelde situaties en
afspraken wordt een ambtelijke commissie gevormd. De leden van deze
commissie zijn ook de vertegenwoordigers van de partijen in het regionaal
droogte-overleg IJsselmeergebied. Het secretariaat van de ambtelijke
commissie wordt verzorgd door het Rijk.

9.2

De ambtelijke vertegenwoordiging wordt, op verzoek van een van de partijen,
bijeengeroepen door de in 9.1 bedoelde vertegenwoordiger van het Rijk, die
ook het overleg voorzit. De ambtelijke vertegenwoordiging voorziet onderling
in het secretariaat en kan nadere regels stellen omtrent zijn werkwijze.

9.3

De voorzitter draagt er zorg voor dat de beslissing van de ambtelijke commissie binnen een week schriftelijk wordt vastgelegd en aan partijen wordt
toegezonden.

9.4

Besluiten in de bestuurlijke vertegenwoordiging worden genomen bij meerderheid van stemmen. De partijen verbinden zich bij ondertekening van dit
akkoord tot het terstond uitvoeren van de besluiten die de bestuurlijke
commissie heeft genomen.

9.5

Vijf jaar na ondertekening van dit waterakkoord zal dit akkoord worden
geëvalueerd en getoetst aan de dan geldende inzichten. Op basis hiervan
beslissen partijen of er al dan niet aanleiding is het akkoord te herzien. Het
vaststellen van het stroomgebiedsbeheersplan in het kader van de Europese
Kaderrichtlijn water kan aanleiding vormen om het akkoord eerder te herzien.

9.6

Partijen zullen meewerken aan het opstellen van een nota over de voor- en
nadelen van seizoensgebonden meerpeilen in het IJsselmeergbied. Het
betreft de zomerstreefpeilen van IJsselmeer, Markermeer en
e
Veluwerandmeren. Een en ander binnen de kaders van het Waterbeleid 21
eeuw en de Europese Kaderrichtlijn Water.

9.7

De ambtelijke commissie komt jaarlijks in het 4 kwartaal, de 2 dinsdag in
oktober op initiatief van het Rijk bijeen voor overleg over het waterkwantiteitskwaliteitbeheer.

9.8

De partijen zullen meewerken aan het opstellen van een notitie over de
IJsselmeer- Markermeerwaterverdeling bij droogte volgens de geldende
verdringingsreeks.

e

e
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Artikel 10

Verrekening van kosten
Het Rijk aan het Waterschap Zuiderzeeland

10.1

Indien op verzoek van het Rijk wordt afgeweken van het “normale”
bemalingsregime van gemaal Lovink, zullen de extra energiekosten voor het
6
3
Rijk zijn. Een uitzondering vormen de energiekosten van de eerste 5x10 m
water per jaar die op schriftelijk verzoek van het Rijk zijn uitgeslagen met één
pomp van gemaal Lovink in de nachturen. Deze worden niet door het
Waterschap Zuiderzeeland bij het Rijk in rekening gebracht.
Afwijking van het normale bemalingsregime is mogelijk als het wateroverschot
van de Hoge Afdeling ontoereikend of te ongunstig over de maand verdeeld is
6
3
om 13x10 m water per maand uit te slaan via gemaal Lovink.

10.2

Indien water uit het Markermeer via de Zuidersluis wordt ingelaten, na
mondeling/ telefonisch verzoek van het Rijk dat via mail is/wordt bevestigd t.b.v.
suppletie van de Veluwerandmeren, zal het Waterschap Zuiderzeeland de
kosten hiervan bij het Rijk in rekening brengen. De kosten bestaan uit het
uitslaan via gemaal Lovink van de ingelaten hoeveelheid water bij de Zuidersluis.

10.3

Indien het Rijk aan het Waterschap Zuiderzeeland verzoekt om gemaal Lovink
in te zetten anders dan met één pomp in de nachtelijke uren, zullen de
meerkosten aan energie voor rekening van het Rijk zijn.

10.4

De energiekosten van het in 10.1 bedoelde volume worden bepaald op basis
van nacalculatie per jaar.

Het Rijk en/of het Waterschap Zuiderzeeland aan de Provincie (gebruik sluis)
10.5

De kosten die door de Provincie worden gemaakt voor het bedienen van de
werken genoemd in bijlage 3 ten behoeve van het inlaten van water, worden
vergoed door degene die om het inlaten verzocht heeft. De te verrekenen
kosten bestaan uit personeelskosten voor zover deze niet vallen binnen de
bedieningstijd van de sluizen.

10.6

Indien het Rijk en het Waterschap Zuiderzeeland een verzoek doen aan de
Provincie om water in te laten via de Zuidersluis, doen zij dat na overleg met
alle partijen; de kostenverdeling tussen de partijen zal plaats vinden naar rato
van de door de partijen benodigde hoeveelheden water.

Artikel 11

Overgangs- en slotbepalingen

11.1

Dit akkoord treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking.
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11.2

Ten aanzien van de bekendmaking en inbreng van andere zienswijze
aangaande dit akkoord is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

11.3

Dit waterakkoord kan aangehaald worden als “Waterakkoord Oostelijk en
Zuidelijk Flevoland - 2007"

11.4

Bij ondertekening vervallen alle voorgaande overeenkomsten ten aanzien van
aanvoer van water uit het Markermeer en afvoer van water uit Oostelijk en
Zuidelijk Flevoland naar het IJsselmeer/ Ketelmeer, Markermeer en
Veluwerandmeren.
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Toelichting op het waterakkoord.
Dit waterakkoord is een publiekrechtelijke overeenkomst tussen waterkwantiteits- en
waterkwaliteitsbeheerders. Vanuit het vaarwegbeheer en hieraan gekoppeld de waterinlaat via
schutsluizen neemt de Provincie deel aan het akkoord.
Het akkoord betreft de regeling van aanvoer van water uit het Markermeer naar Oostelijk en
Zuidelijk Flevoland en afvoer van water uit Oostelijk en Zuidelijk Flevoland naar het IJsselmeer/
Ketelmeer, Markermeer en Veluwerandmeren.
Met dit akkoord wordt invulling gegeven aan de verplichting volgend uit de Uitvoeringsregeling
waterhuishouding tot het sluiten van een akkoord over de afvoer van water uit Oostelijk en
Zuidelijk Flevoland naar IJsselmeer/ Ketelmeer, Markermeer en Veluwerandmeren.
De Wet op de waterhuishouding spreekt over aan- en afvoer. Volgens art. 17 van deze Wet
dient een waterakkoord bepalingen te bevatten omtrent de wijze waarop de beheerders de afaanvoer van water ten opzichte van elkaar in het belang van de waterhuishouding regelen. Het
staat partijen echter vrij om meer af te spreken dan waartoe de verplichting is opgelegd.
De reden voor deze uitbreiding is dat meerdere aspecten een rol spelen bij de partijen van dit
waterakkoord. Het inlaten van water beïnvloedt de waterkwaliteit van de wateren in Oostelijk en
Zuidelijk Flevoland. De afvoer van water uit Oostelijk en Zuidelijk Flevoland heeft gevolgen
voor de waterkwaliteit van de omringende meren. Bovendien is het IJsselmeer, Ketelmeer,
Veluwerandmeren en Markermeer in feite één watervoorraad waar ook anderen dan de in dit
akkoord betrokken partijen gebruik van maken.
Met dit akkoord is tevens aan de verplichting met betrekking tot de registratie (melding en
meetverplichting) in het kader van de Wet op de waterhuishouding voldaan. Het is mede
daardoor praktisch dat bij dit akkoord ook de aanvoer is betrokken.
Het akkoord is in een aantal artikelen ingedeeld waarbij per artikel de betreffende afspraken
zijn gegroepeerd.
Artikel 1 definieert de in het akkoord gebruikte begrippen; artikel 2, 4 en 5 groeperen de
afspraken bij respectievelijk normale-, natte- en droge situaties. Artikel 6 gaat over de handelwijze in droge perioden op regionaal en landelijk niveau. De kwaliteitsafspraken zijn vervat in
de artikelen 3 en 7. Artikel 8 vermeldt de informatie-uitwisseling tussen de beheerders. De nog
resterende te maken afspraken zijn in artikel 9 opgenomen, de kosten voortvloeiend uit het
akkoord in artikel 10 en de overgangs- slotbepalingen staan in artikel 11.
Het akkoord is voor onbepaalde tijd geldig. Het akkoord verliest zijn geldigheid, wanneer het
wordt vervangen door een ander. Zoals vermeld in art. 9.5 wordt dit akkoord minstens elke vijf
jaar geëvalueerd en getoetst aan de dan geldende inzichten. Partijen beslissen dan over een
mogelijke evaluatie. Bij evaluatie komt er een nieuw waterakkoord. Dus geen extra bijlage of
erratum bij het bestaande akkoord.
Elke partij aan dit waterakkoord kan initiatief nemen tot het sluiten van een nieuw, gewijzigd
akkoord.
Wijziging van Rijksbeleid, wijziging van waterhuishoudingsplannen/ omgevingsplannen van de
Provincie Flevoland, strijdigheid met de beheersplannen van het Waterschap Zuiderzeeland,
zijn voldoende aanleiding om het akkoord te herzien. Van de bij dit waterakkoord betrokken
partijen wordt verwacht dat, als daarvoor voldoende aanleiding is, zij gezamenlijk het akkoord
willen aanpassen aan de dan ontstane situatie.
3

De in het akkoord genoemde hoeveelheden zijn uitgedrukt in m /s met een nauwkeurigheid
van ± 10 %.
Zonodig worden, in opdracht van de beheerder, door middel van ijkmetingen de
karakteristieken van een werk vastgesteld en door registratie van de bedrijfsgegevens de
werkelijke hoeveel-heden bepaald.
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Toelichting per artikel:
ad 1

Definities

ad 1.2

De personen in de ambtelijke commissie vertegenwoordigen ook de partijen in
het regionaal droogte-overleg IJsselmeergebied. Het Rijk verzoekt jaarlijks aan
de deelnemende partijen van het regionaal droogte-overleg de adreslijst van de
deelnemende personen op juistheid te controleren en wijzigingen door te geven.

ad 1.5

Een andere waterbeheerder is bijvoorbeeld een gemeente.

ad 1.4

Bij een calamiteit wordt gewerkt volgens de calamiteitenplannen.

ad 1.6

De definitie spreekt voor zich. Doorspoelen is ook een vorm van watervoorziening,
maar dan niet vanwege een tekort aan water, maar ten behoeve van
waterkwaliteitsbeheersing. Min of meer gelijktijdig vindt dan aan- en afvoer van
water plaats. Zie ook de laatste allinea van ad. 2.4

ad 1.7

Het droogte-overleg is een regionale beraadsgroep gevormd door
vertegenwoordigers van alle belangrijke “kraanbeheerders” en de provincies rond
het IJsselmeer. De groep komt in droogtesituaties bijeen. “Kraanbeheerder” is
een ieder die verantwoordelijk is voor een of meer van de belangrijkste aan- en
afvoeren naar en van IJsselmeer en Markermeer. Kraanbeheerders zijn in het
algemeen de water(kwantiteits)beheerders en de drinkwaterbedrijven.
Deze organisatie bestaat sinds 1976 maar treedt alleen in werking indien dat door
een waterschaarstesituatie noodzakelijk wordt. Dat is slechts in een extreem jaar
te verwachten. De bestaande afspraken terzake worden door de betreffende
waterakkoorden geformaliseerd. In dit akkoord wordt er van uitgegaan dat ook de
in het droogte-overleg vertegenwoordigde Rijkswaterstaat diensten alle
maatregelen terstond zullen uitvoeren.
De deelnemende instanties in het regionaal droogte-overleg IJsselmeergebied zijn:
Rijkswaterstaat dienst IJsselmeergebied
Rijkswaterstaat dienst Noord-Holland
Rijkswaterstaat dienst Oost Nederland
Rijkswaterstaat dienst Noord Nederland
Provincie Drenthe
Provincie Flevoland
Provincie Fryslân
Provincie Groningen
Provincie Noord-Holland
Provincie Overijssel
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Waterschap Groot Salland
Waterschap Hunze & Aa’s
Waterschap Noorderzijlvest
Waterschap Reest en Wieden
Waterschap Vallei en Eem
Waterschap Veluwe
Waterschap Zuiderzeeland
Wetterskip Fryslân
PWN Velserbroek
KWA (kleinschalige wateraanvoer midden Holland) vertegenwoordiger
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ad 1.17

Overleg vindt plaats indien een peilbeheerder dat noodzakelijk acht. De
peilbeheerder van het Rijk en peilbeheerder van het Waterschap Zuiderzeeland
zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de streefpeilen.

ad 1.18

Toelichting over toelaatbare stofvrachten en toepassing van het stand-still
beginsel.
Bij Markermeerwaterinlaat via de Zuidersluis op de Lage Vaart in Flevoland zal,
indien het Lage Vaartwater meer stof(fen) bevat dan het Markermeerwater, de
stoffenconcentratie van het Lage Vaartwater verminderen. Van belang wordt dan
de stofvracht te meten die het Waterschap via de gemalen uitslaat en daar
jaaroverzichten van te maken. De stofvracht die het Waterschap uit Flevoland via
de gemalen uitslaat, mag niet toenemen. Bedoeld is de stofvracht uit Flevoland en
bijvoorbeeld niet de extra stofvracht als gevolg van inlaat van Markermeerwater.
Onder het niet toenemen van de stofvracht wordt verstaan dat het
meerjarengemiddelde van de meetresultaten van de laboratoriumparameters
genomen van IJsselmeer/ Markermeer/ Randmeerwatermonsters niet mag
toenemen t.o.v. het jaar 2000 (stand-still beginsel). De te meten parameters zijn
genoemd in tabel 1.12 van bijlage 1. Voor een praktische toepassing zie ad 3.8

ad 1.19

De streefpeilen van het IJsselmeer en Markermeer zijn (behoudens de
overgangsperiode van zomer naar winter en omgekeerd) gelijk. Voor het
zomerhalfjaar NAP- 0,20 m en in het winterhalfjaar NAP- 0,40 m.
Het streefpeil van de Veluwerandmeren is voor het zomerhalfjaar NAP-0,05 m en
in het winterhalfjaar NAP-0,30 m.
De overgang van het winter- naar het zomerstreefpeil vindt plaats:
- voor het IJsselmeer tussen 20 maart en 10 april
- voor het Markermeer tussen 15 maart en 15 april en
- voor de Veluwerandmeren tussen 7 maart en 1 april.
De overgang van zomer- naar winterstreefpeil vindt plaats:
- voor het IJsselmeer tussen 20 september en 10 oktober
- voor het Markermeer tussen 20 september en 15 oktober en
- voor de Veluwerandmeren tussen 15 oktober en 1 november.
De streefpeilen voor IJsselmeer en Markermeer zijn vastgelegd in het peilbesluit
van de Rijkswateren IJsselmeergebied van 15 juni 1992. Voor de Veluwerandmeren is het gewijzigde peilbesluit voor de Veluwerandmeren van 25 augustus
1999 van toepassing.
Het streefpeil van de Hoge Vaart in Flevoland is NAP-5,20 m (en NAP-5,10 m
tijdens nachtvorst bij bloei fruitbomen), van de Lage Vaart NAP-6,20 m.

ad 1.22

Het wateroverschot ontstaat door het waterbezwaar te verminderen met wegzijging
van het water in de bodem, de verdamping en het gebruik. De verdamping
geschiedt rechtstreeks en via de gewassen. Ook verdamping als gevolg van
kunstmatige beregening wordt beschouwd als onderdeel van de
gewasverdamping.

ad 1.23

Een waterschaarstesituatie kan optreden als gevolg van het uitblijven van neerslag
in de stroomgebieden of door gebruik van water dat de aanvoer te boven gaat. In
een waterschaarstesituatie zijn de streefpeilen niet meer te handhaven zonder het
aanvoeren van water. De streefpeilen die gehanteerd worden zijn vermeld onder
ad 1.19. In het akkoord worden drie verschillende vormen van waterschaarste
gehanteerd. Deze worden onderscheiden door het (stroom-)gebied waarin de
waterschaarste optreedt. Onderscheiden worden landelijke waterschaarste,
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regionale waterschaarste en waterschaarste in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland of
op de Veluwerandmeren.
3
Bij Rijnafvoeren te Lobith kleiner dan 1400 m /s, is de IJsselafvoer, door middel
3
van de stuwen in de Nederrijn, niet meer op 285 m /s te handhaven. Dan kan, in
combinatie met aanhoudende waterschaarste, een “droogtesituatie” gaan ontstaan
en zijn maatregelen ter beperking van schade noodzakelijk. De toedeling van
3
water in dit akkoord is gebaseerd op een IJsselafvoer van 285 m /s. Voor de
andere akkoorden met waterbeheerders om het IJsselmeer zal dit hetzelfde
uitgangspunt zijn.
Landelijk watertekort wordt mogelijk geacht indien de Rijnafvoer te Lobith lager
wordt dan:
3
1400 m /s in de maand mei
3
1300 m /s in de maand juni
3
1200 m /s in de maand juli
3
1100 m /s in de maand augustus
3
1000 m /s in de maanden september en oktober.

Onderstaand is in tabelvorm globaal* de IJsselafvoer te Kampen vermeld uitgaande van
bovengenoemde Rijnafvoeren.
Rijnafvoer bij
IJsselafvoer** bij de IJsselkop
3
Lobith in m /s
alleen als gevolg van de
3
Rijnafvoer in m /s
1400
233
1300
213
1200
193
1100
172
1000
151
* benodigde vaardiepte voor de scheepvaart en benodigde waterafvoer via de Nederrijn
(regelbaar door de stuw bij Driel) bepaalt mede de IJsselafvoer.
** In deze cijfers zijn niet inbegrepen de af- aanvoer uit het stroomgebied van de IJssel. Deze
bedraagt ca. 10 à 20% van genoemde debieten.
ad 1.24

De infrastructuur die gebruikt kan worden voor de afwatering, de watervoorziening
en de doorspoeling. Deze is in detail beschreven in bijlage 3.

ad 2

Afspraken met betrekking tot de afwatering van Oostelijk en Zuidelijk
Flevoland en doorspoeling van de Veluwerandmeren in normale
omstandigheden

ad 2.2

Onder normale omstandigheden wordt bedoeld het niet optreden van bijzondere
situaties als vermeld in de artikelen 4, 5, 6 en 7.
Concentratie van de bemaling van het Waterschap Zuiderzeeland aan
IJsselmeer (Ketelmeer) of Markermeer door een aangepast bemalingsregime is
uitgaande van de bestaande gemaalcapaciteit geen bezwaar. Het IJsselmeer
heeft nu een functie als innamebron voor drinkwater maar er bestaan plannen het
Markermeer dezelfde functie te geven. Concentratie van de bemaling van het
Waterschap Zuiderzeeland bij het Ketelmeer, uitgaande van de bestaande
gemaalcapaciteit betekent een gemiddelde verhoging van het chloridegehalte
van het IJsselmeer bij Andijk (inname punt voor IJsselmeerwater ten behoeve
van drinkwater-bereiding door PWN) met 3 à 7 mg/l.
Bij wijziging van het bemalingsregime (van het Waterschap Zuiderzeeland) zal bij
een grotere wateruitslag van gemaal De Blocq van Kuffeler per jaar, de
waterkwaliteit van het Markermeer waarschijnlijk minder worden. Een mogelijke
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maatregel van het Rijk kan dan zijn het Markermeer door te spoelen met
IJsselmeerwater. Tijdige en schriftelijke informatie aan het Rijk is daarom
noodzakelijk. Het Waterschap Zuiderzeeland heeft het voornemen, na
elektrificatie van gemaal De Blocq van Kuffeler het accent van de wateruitslag
van de Lage Afdeling te verplaatsen van Colijn naar gemaal De Blocq van
Kuffeler.
ad 2.4

Zonder inzet van gemaal Lovink is, vanwege geringe aanvoer van water via de
Veluwsebeken het streefpeil van de Veluwerandmeren niet te handhaven. Alleen
met gemaal Lovink kan water van de Hoge Afdeling van Oostelijk en Zuidelijk
Flevoland op de randmeren worden gebracht. Met gemaal Lovink kan echter
technisch maximaal circa 75 % van het wateroverschot van de Hoge Afdeling
uitgeslagen worden. Gezien de geïnstalleerde capaciteit van het gemaal en de
marges rond het peilbeheer zowel in de polders als op de Veluwerandmeren is
een volledige bemaling van de Hoge Afdeling van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland
via gemaal Lovink niet mogelijk. Ook de efficiëntie van de bemaling speelt een
grote rol. Met name het bemalen in de nachtelijke uren is relatief goedkoop. Het
chloridegehalte van de Veluwerandmeren (in verband met de drinkwaterfunctie
en grenswaarden voor de waterkwaliteit) kan ook een beperkende factor voor de
inzet van gemaal Lovink zijn. Het Waterschap Zuiderzeeland kan in bepaalde
gevallen niet de door het Rijk gewenste hoeveelheid water met gemaal Lovink op
de Veluwerandmeren uitslaan, zonder een watertekort in Oostelijk en Zuidelijk
Flevoland te genereren.
In die gevallen zal minder water op de Veluwerandmeren gebracht worden om
het peilbeheer van het Waterschap Zuiderzeeland niet te frustreren. Ten behoeve
van het waterkwaliteitsbeheer van de Veluwerandmeren is doorspoeling met het
relatief fosfaat- en algenarm, kalk- en ijzerrijke water uit Oostelijk en Zuidelijk
Flevoland gewenst. Dit geldt vooral voor de bestrijding van overmatige algengroei
op de Veluwerandmeren. Hiervoor is, volgens de werkgroep "bestrijding
overmatige algengroei op de randmeren" (BOVAR) nodig dat gemaal Lovink
3
gemiddeld over een maand een debiet van 5 m / s op de Veluwerandmeren
3
brengt. Een debiet van 2,5 m /s is bestemd voor doorspoeling van het
3
Veluwemeer en 2,5 m /s voor het Wolderwijd.
Bovenstaande redenen zijn de aanleiding dat in dit waterakkoord wordt
6
3
gesproken over een maandelijks streefdebiet van 13 x 10 m , uit te slaan door
gemaal Lovink.
Indien watertekort op de Hoge Afdeling ontstaat als gevolg van extra wateruitslag
door gemaal Lovink, kan Markermeerwater worden ingelaten via de Zuidersluis.
De waterkwaliteit van het Markermeerwater is beter dan de waterkwaliteit van de
Hoge Vaart (ervan uitgaande dat chloride de leidende parameter is).

ad 3

Afspraken over het waterkwantiteitsbeheer in relatie tot het
waterkwaliteitsbeheer

ad 3.1

Als gevolg van een afspraak genoemd in artikel 2.3 worden de Veluwerandmeren
belast met het uitslagwater van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland, dat soms relatief
zout is. Hierdoor bestaat de kans dat het chloridegehalte van de Veluwerandmeren de drinkwaternorm gaat overschrijden.
In het verleden is overleg geweest tussen Rijkswaterstaat (toenmalige dienst der
Zuiderzeewerken) en de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
(ambtsvoorganger van de Flevolandse drinkwatermaatschappij, thans Hydron)
over de toelaatbare chloride-gehalten. Indien de geschiktheid van het water van
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de Veluwerandmeren voor de bereiding van drinkwater in het geding komt, wordt
de eutrofierings-bestrijding middels het doorspoelen van minder belang geacht
dan een goede drinkwaterkwaliteit en zal daarom moeten worden gestaakt.
Daarmee vervalt de wenselijkheid en afspraak om met het gemaal Lovink 13 x
6
3
10 m water per maand uit te slaan. Uitgangspunt voor het chloridegehalte van
het Veluwerand-meren is het per 4 weken gemeten chloridegehalte van het
meetpunt VELWMMDN.
3

ad. 3.2

Het in dit artikel vermelde maximale debiet van 10 m /s voor doorspoeling van de
Lage en Hoge Afdeling kan in beginsel tegelijkertijd nodig zijn in combinatie met
de in artikel 5.1 en 5.2 vermelde debieten. Omgerekend naar debieten per
maand is het gezien het waterbezwaar van de Hoge Afdeling over de periode
1980-1992
niet waarschijnlijk dat dit op korte termijn problemen zal geven. Op lange termijn,
bij meer doorspoeling van de vaarten om de gestelde (toekomstige) Kaderrichtlijn
water (KRW)-doelstellingen te halen, is dit een aandachtspunt.

ad 3.4

Indien in de wateren van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland de waterkwantiteitsdoeleinden (streefpeilen) niet gehaald worden zonder dat daarvoor het
bemalingsregime aangepast moet worden, vervalt de afspraak van artikel 3.1
totdat deze situatie zich niet meer voordoet. Het Waterschap Zuiderzeeland
wordt daarmee in de gelegenheid gesteld het waterkwantiteitsbeheer adequaat
uit te voeren.

ad 3.5

Als voorbeeld is te noemen dat een hoog chloridegehalte van IJssel respectievelijk IJsselmeer en veel wateruitslag van gemaal Colijn op het Ketelmeer /
IJsselmeer minder gunstig is voor de drinkwaterbereiding uit IJsselmeerwater bij
Andijk. Indien de bemalingsstrategie van het Waterschap Zuiderzeeland wordt
gewijzigd, bijvoorbeeld door meer wateruitslag met gemaal De Blocq van Kuffeler
dat op het Markermeer loost, kan dit positieve effecten hebben op het chloride
gehalte van het IJsselmeer bij Andijk.
Meer wateruitslag met gemaal De Blocq van Kuffeler verhoogt echter het
chloridegehalte van het Markermeer. Om deze verhoging van het chloridegehalte
van het Markermeerwater te verminderen zou het Rijk het Markermeer kunnen
doorspoelen met IJsselmeerwater. Zie ook artikel 8.6

ad 3.6-3.7

De Provincie stelt de Zuidersluis beschikbaar voor waterinlaat uit het Markermeer
of waterdoorvoer, zolang de scheepvaart en het onderhoud van de sluis dit
toelaat. Scheepvaart en onderhoud van de sluis hebben voorrang boven
waterinlaat.
Het verzoek voor waterinlaat of waterdoorvoer wordt vastgelegd per fax, e-mail of
brief. Mogelijk onderhoud van de sluis wordt tijdig gemeld aan het Rijk (zie ook
artikel 8.6.). Het Rijk kan dan maatregelen nemen om schade te voorkomen
indien tijdens het onderhoud watertekort op de Randmeren zou voorkomen. Voor
een kostenverdeling voor de waterinlaat bij de Zuidersluis zie de artikels 10.5 en
10.6.
Opmerking: De waterinlaat bij gemaal Colijn is onder beheer van het Waterschap
Zuiderzeeland.

ad 3.8

Economische ontwikkeling van Flevoland mag niet leiden tot verslechtering van
de waterkwaliteit van de meren om Flevoland. De concentratie van de stoffen,
uitgeslagen op Markermeer, IJsselmeer en Randmeren en gemeten volgens het
waterkwaliteitsmeetnet (van het Rijk en/ of het Waterschap Zuiderzeeland) mag
ten opzichte van het jaar 2000 niet toenemen volgens het stand-still beginsel. Als
praktische uitvoering van dit beginsel zal het Waterschap Zuiderzeeland er naar
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streven de hieronder genoemde leid-parameters voor het water van de Hoge
Vaart binnen de grenzen van het verwaarloosbaar risico te houden.
P totaal < 0,15 mg/l in de zomerperiode
N totaal < 2,2 mg/l in de zomerperiode
Cl
< 200 mg/l gedurende het hele jaar
ad 3.9

Normen voor de waterkwaliteit zijn o.a. vermeld in de Vierde Nota waterhuishouding, Beheerplan voor de Rijkswateren 2005-2008 en Besluit
Kwaliteitsdoelstellingen Metingen Oppervlaktewater (Staatsblad, 1991).

ad 4

Afspraken over het waterkwantiteitsbeheer bij natte omstandigheden
In dit artikel wordt er vanuit gegaan dat peilbeheer belangrijker is dan
waterkwaliteitsbeheer in de zin van eutrofieringsbestrijding en chlorideconcentraties. Het tegengaan van te hoge chlorideconcentraties wordt
belangrijker geacht dan doorspoelen voor het bestrijden van eutrofiering.

ad 4.1

Zonder afbreuk te doen aan het peilbesluit of in dit akkoord iets te regelen
aangaande de peilen, is deze afspraak bedoeld om ingeval van overmaat aan
waterbezwaar alle gemalen van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland, waaronder
gemaal Lovink, te kunnen inzetten.

ad 4.2

Bij een overschrijding van het streefpeil van de Veluwerandmeren is voor de
veiligheid van de omliggende gebieden (golfaanval en dergelijke) en om schade
aan stranden (strandafslag) en oevers, die een onderdeel vormen van de
waterkering, te voorkomen een maximum peil voor de Veluwerandmeren
opgenomen waarna de doorspoeling gestopt dient te worden.

ad 4.3

In deze afspraak wordt gesteld dat indien in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland als
op de Veluwerandmeren het streefpeil overschreden wordt of dreigt te worden, in
het peilbeheerdersoverleg beslist wordt over te nemen maatregelen. Indien de
peilbeheerders het oneens blijven zal de ambtelijke commissie advies geven over
te nemen maatregelen. Het advies wordt verstrekt aan degenen die dit waterakkoord ondertekenen.

ad 4.4

De belanghebbende neemt, indien noodzakelijk het initiatief tot het peilbeheerdersoverleg.

ad 5

Afspraken over het waterkwantiteitsbeheer bij waterschaarste in Oostelijk
en Zuidelijk Flevoland of ter plaatse van de Veluwerandmeren.
In dit artikel is de handelwijze beschreven ingeval waterschaarste in Oostelijk en
Zuidelijk Flevoland of de Veluwerandmeren optreedt. Indien de waterschaarste
zich ook uitstrekt tot het gehele IJsselmeergebied of zelfs tot het gehele land is
niet dit artikel, maar artikel 6 van toepassing. De in dit artikel genoemde debieten
kunnen in beginsel tegelijkertijd met het in artikel 3.2 genoemde debiet nodig zijn.

ad 5.1

In perioden waarin een watertekort ontstaat en daardoor ongewenste
peildalingen voorkomen, kunnen ook scheepvaartbelangen worden geschaad.
Het Waterschap Zuiderzeeland en de Provincie kunnen dan rekenen op de
genoemde hoeveelheid water. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat er in het
IJsselmeer en Markermeer voldoende water beschikbaar is. Het watertekort kan
ontstaan doordat de verdamping groter is dan de aanvoer. Het kan ook zijn dat
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het waterverbruik groter is dan de aanvoer. Onder waterverbruik wordt ook
verstaan de hoeveelheid water die nodig kan zijn voor het doorspoelen van
watergangen en de watervoorzieningsprojecten als genoemd in het
waterbeheersplan van het Waterschap Zuiderzeeland.
Voorbeelden zijn de watervoorzieningsprojecten voor het middengebied van
Oostelijk Flevoland, Lelystad Noord e.d.
ad 5.2

Peilonderschrijdingen op de Veluwerandmeren als gevolg van een verdampingsoverschot kunnen alleen gecompenseerd worden door wateraanvoer. In dit
artikel wordt alleen uitgegaan van een watertekort op de meren als gevolg van
een verdampingsoverschot en niet van een tekort dat ontstaat als gevolg van
gebruik van water.
Het streefpeil van het Veluwemeer is gericht op de afwatering onder vrij verval
naar het IJsselmeer en Markermeer. Daarnaast is het peil van de Veluwerandmeren van belang voor de hydraulische functie van de meren. De kwaliteit van
het Vossemeerwater wordt in sterke mate bepaald door de rivier de IJssel en die
van het Nijkerkernauw door dat van de Eem. Inlaten op de Veluwe-randmeren
van het eutrofe Vossemeer-en Nijkerkernauwwater is niet wenselijk. Inlaten van
Markermeerwater op de Hoge Afdeling van Zuidelijk Flevoland en uitslaan met
gemaal Lovink is dan ook de aangegeven weg om de Veluwe-randmeren te
suppleren. Het Waterschap Zuiderzeeland zet daarvoor 1 pomp in de nachturen
in. Over een periode van een maand kan, gebruik makend van alle nachturen,
6
3
13 x 10 m / maand met een pomp op de Veluwerandmeren gebracht worden.
Deze hoeveelheid is doorgaans ruim voldoende om een eventueel verdampingsoverschot op de Veluwerandmeren te compenseren.

vevolg ad 5.2 Indien het gewenste debiet niet gehaald kan worden tijdens de nachturen, kan
het Rijk aan het Waterschap Zuiderzeeland verzoeken om de capaciteit van
gemaal Lovink over een langere periode (ook daguren) in te zetten. Ook kan
gevraagd worden met twee pompen van gemaal Lovink te malen. De meerkosten
zullen dan verrekend worden (zie artikel 10).
Indien de kwaliteit van het Markermeerwater bij waterdoorvoer de kwaliteit van de
Hoge Vaart in negatieve zin zou beïnvloeden, wordt dit probleem voorgelegd aan
de ambtelijke commissie.
ad 5.3

Als vaarwegbeheerder van de Hoge en Lage Vaart heeft de Provincie deze
informatie nodig. De Provincie kan bijvoorbeeld bij de sluizen de schippers
informeren ten aanzien van de toelaatbare diepgang van de schepen. Het
Waterschap Zuiderzeeland zal dan de meldpost van de Provincie informeren. Zie
ad. 7.6

ad 6

Afspraken over het waterkwantiteitsbeheer bij droge omstandigheden,
regionaal en of landelijk.
Bij de afspraken over regionale of landelijke waterschaarstesituaties wordt het
“droogte-overleg IJsselmeergebied” betrokken, waarin alle belangrijke
“kraanbeheerders” en de Provincies in en rond de IJsselmeerboezem zijn
vertegenwoordigd. In een waterschaarstesituatie worden afwegingen en
maatregelen voor de IJsselmeerboezem ook in samenhang bezien.

ad 6.1
t/m 6.8

Deze afspraken voorzien in formalisering van de partijen bij de organisatie van
het
regionaal droogte-overleg IJsselmeergebied zodat ieder de noodzakelijke taken
kan uitvoeren (zie ook de toelichting bij 1.7).
26
"Waterakkoord Oostelijk en Zuidelijk Flevoland - 2007"
het Rijk (Rijkswaterstaat IJsselmeergebied); Provincie Flevoland; Waterschap Zuiderzeeland

Teneinde te bevorderen dat deelnemers van het droogte-overleg in een
gelijkwaardige situatie verkeren, zullen in de waterakkoorden volgens artikel 19
van de Uitvoeringsregeling waterhuishouding en in een aantal vergunningen
(drinkwaterbedrijven) gelijksoortige bepalingen met betrekking tot deelname aan
het droogte-overleg worden opgenomen.
In ernstige situaties kan daarnaast door het uitvaardigen van algemene
voorschriften /opdrachten aan kwantiteitsbeheerders regelend worden
opgetreden (artikel 34, Wet op de waterhuishouding).
Taken die tijdens waterschaarstesituaties verricht moeten worden en waarbij het
droogte-overleg een rol speelt zijn onder andere:
- onderlinge informatie-uitwisseling,
- voorbereiding en uitvoering van regionale waterverdeling,
- afstemming van externe voorlichting plus coördinatie en
- evaluatie van genomen maatregelen.
Voor de coördinatie tussen landelijke en regionale belangenafweging ligt er een
taak bij het Rijk. Gelet daarop vervult het Rijk ook de voorzitters- en
secretariaats-functie van het droogte-overleg. Jaarlijks wordt door het
secretariaat (Rijkswaterstaat, dienst IJsselmeergebied) de lijst van deelnemers,
adressen, telefoonnummers en dergelijke geactualiseerd.
Eens per twee jaar komt het droogte-overleg in het voorjaar bijeen. Dan wordt
tevens de verwachting voor de komende zomer besproken (op basis van de
lange termijn afvoervoorspelling van de Rijn). Hierdoor wordt bevorderd dat bij
een optredende waterschaarstesituatie het overleg snel operationeel kan
worden.

ad 7

Afspraken over de handelwijze bij ongelukken en calamiteiten in een watersysteem

ad 7.1
t/m 7.4

Bij een calamiteuze situatie en bij ongelukken die van invloed zijn op de
watersystemen van de betrokken partijen is directe melding wederzijds vereist.

ad 7.6

Bij een (dreigende) calamiteit worden de volgende meldposten gewaarschuwd:
- centrale meldpost Ijsselmeergebied
0320 - 26 11 11
- Waterschap Zuiderzeeland
0320 - 27 49 11
- centrale meldpost Provincie Flevoland
0320 - 26 54 00
(milieuklachten)

ad 8

Informatieverstrekking

ad 8.1

Door deze afspraak wordt aan de registratieplicht (meetplicht) zoals aangegeven
in de Wet op de waterhuishouding en de Uitvoeringsregeling waterhuishouding
inhoud gegeven.
Deze informatievoorziening is nodig aangezien de betreffende aan- en afvoeren
voor het beheer van de betreffende wateren duidelijke consequenties hebben.
De informatie is onder andere nodig voor planvorming en beleidsvoorbereiding
e.d.

ad 8.2

Dit betreft de informatie ten behoeve van het operationele beheer voorafgaand
aan en tijdens waterschaarstesituaties.
Voor de vaststelling van de landelijke waterschaarstesituatie zijn op verzoek van
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het secretariaat van het droogte-overleg de volgende kwantitatieve gegevens
nodig:
- aanvoer uit Oostelijk en Zuidelijk Flevoland naar Markermeer, Ketelmeer
en Veluwerandmeren door het Waterschap Zuiderzeeland;
- aanvoer uit IJsselmeer naar Markermeer door het Rijk;
- aanvoer uit IJsselmeer naar Waddenzee door het Rijk;
- aanvoer uit Markermeer naar het Binnen IJ en Vecht door het Rijk;
- het debiet dat het Waterschap Zuiderzeeland wil aanvoeren naar Oostelijk
en Zuidelijk Flevoland;
- globaal inzicht in de schadekosten indien het benodigde Rijkswater niet te
leveren is aan de waterbeheerders rond het IJsselmeer/ Markermeer en
Veluwerandmeren voor de verschillende categorieën van de verdringingsreeks als vastgesteld voor Rijkswater.
Voor het droogte-overleg zijn per watersysteem samengevoegde kwantitatieve
gegevens nodig van alle in bijlage 3 genoemde werken die water aan- en
afvoeren van en naar het Ketelmeer, Markermeer en Veluwerandmeren. Dus ook
de aanvoer van Markermeer- of IJsselmeerwater naar Oostelijk en Zuidelijk
Flevoland.
Een tijdige melding van een dergelijke situatie, zo die optreedt, is gewenst. De
andere beheerder kan dan bijtijds de hem nog ten dienste staande
mogelijkheden benutten opdat schadelijke gevolgen worden voorkomen of
geminimaliseerd.
ad 8.3

Deze informatie is voor de kwaliteitsbeheerder van het ontvangende water van
groot belang in het kader van de verklaring van waargenomen ontwikkelingen in
de waterkwaliteit en de beleidsvoorbereiding terzake. Onder relevante
waterkwaliteitsgegevens worden verstaan de in bijlage 1 genoemde parameters
met bijbehorende meetfrequenties. Blijkt een parameter voor de waterkwaliteit
onaanvaardbaar dan wordt in overleg gestreefd naar verbetering van de
waterkwaliteit.
Afhankelijk van de analyse resultaten kan de meetfrequentie of de analysefrequentie in overleg tussen partijen worden bijgesteld.
In onderling overleg dienen werkafspraken gemaakt te worden die resulteren in
een zo efficiënt mogelijke bepaling van die gegevens die voor de betreffende
beheerders van een watersysteem van belang zijn voor de waargenomen
ontwikkelingen of het doorrekenen van beheerscenario’s op hun effecten.

ad 8.5

De voor het operationele beheer belangrijke gegevens en wijzigingen van de
situatie worden door de partijen aan elkaar doorgegeven. Het spreekt vanzelf dat
eventueel benodigd onderhoud aan objecten zoveel als mogelijk is worden
gepland in perioden waarin de inzet van het betreffende werk niet noodzakelijk is.
In voorkomende gevallen (bijvoorbeeld storing, uitloop van werkzaamheden,
ongewone weersomstandigheden, enz.) kan een werk buiten gebruik zijn.
Zonodig (als dat van belang is voor het beheer van een ander beheerder) doet de
betreffende beheerder daarvan mededeling. Geen mededeling is nodig van de
reeds voorziene projecten voortvloeiend uit het waterbeheersplan van het
Waterschap Zuiderzeeland, zoals bijvoorbeeld watervoorziening midden-gebied
Oostelijk Flevoland, Lelystad Noord en doorspoelen van een aantal wateren.

ad 8.7

Het Rijk heeft een voorkeur voor aanlevering van waterkwantiteitgegevens via email en zo mogelijk in Beverformat. Anders in Excel 2000, of in ASCII-files,
eventueel in zogenaamde TMX-uitvoerfiles.
e

Debiet: 1 kolom naam locatie,
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e

2 kolom datum (dd-mm-jjjj),
e
3
3 kolom debiet in m /dag.
Voorbeeld:
Locatie
Nijkerkergemaal (Wiel)
Nijkerkergemaal (Wiel)
Nijkerkergemaal (Wiel)
etc.

datum
01-01-2008
02-01-2008
03-01-2008

3

debiet m /dag
0
237.986
133.945

De waterkwaliteitgevens gaarne in Bever. De vereiste software kan het Rijk
leveren.
Voorbeeld aanlevering waterkwaliteit:
e
1 kolom naam locatie,
e
2 kolom datum (dd-mm-jjjj),
e
3 kolom parameter (bij voorkeur in Donar code),
e
4 kolom waarde,
e
5 kolom Ind (boven of onder detectiewaarde, <,>),
e
6 kolom eenheid.
Voorbeeld:
Locatie
Lovink
Lovink
Lovink

Datum
13-03-2008
10-04-2008
08-05-2008

Parameter
CHLFa
CHLFa
CHLFa

Waarde
10
10
22

Ind

Eenheid

<

ug/l
ug/l
ug/l
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ad 9

Overige afspraken

ad 9.1
t/m 9.4

Het Rijk wijst de voorzitter aan in de ambtelijke commissie. Eventuele wijziging
van deze vertegenwoordiging zullen door het Rijk schriftelijk aan de andere
partijen worden gemeld.
Sinds 1976 bestaat er een regionaal droogte-overleg IJsselmeergebied.
Waterbeheerders om het IJsselmeer zijn in dit overleg vertegenwoordigd. Ter
vereenvoudiging van de administratie zijn de personen die namens de partijen
voor dit waterakkoord deelnemen aan het droogte-overleg, tevens aangewezen
als leden van de commissie. Deze leden vertegenwoordigen hun bestuur voor
het beoordelen van de afspraken gemaakt in het voorliggende akkoord.

ad 9.5

Minstens eenmaal per vijf jaar wordt nagegaan of herziening van het
waterakkoord nodig is in verband met de dan geldende inzichten. Het Rijk neemt
hiertoe het initiatief. Jaarlijks wordt aan deelnemende instanties van het droogteoverleg IJsselmeergebied gevraagd om wijzigingen t.a.v. personen die deze
instanties vertegenwoordigen of wijzigingen in adresgegevens te melden aan de
secretaris van het droogte-overleg.

ad 9.6

Het Waterschap Zuiderzeeland heeft ter verkrijging van een watervoorraad voor
de polders een voorkeur voor een verhoogd Veluwerandmeerpeil van 0,1 à 0,3 m
in het voorjaar.
Mogelijk is ook dat door klimaatwijziging of andere oorzaken op het IJsselmeer,
Markermeer een ander streefpeil wordt ingesteld (ca. 2050). De vraag is dan of
de Veluwerandmeren ook een ander streefpeil moeten hebben. Een tijdig
antwoord op deze vraag is noodzakelijk in verband met de inrichting van de
Veluwerandmeren zoals stranden/ oevers e.d.
Het Rijk heeft het voornemen om deze problematiek waarbij het IJsselmeer,
Markermeer en Veluwerandmeren betrokken zijn, via een werkgroep te
e
analyseren. Een en ander binnen de kaders van het waterbeleid 21 eeuw en de
Europese Kaderrichtlijn Water.

ad 9.8

Het Rijkswater wordt in geval van waterschaarste verdeeld volgens de indicatieve
prioriteitstelling bij droogte (verdringingsreeks, anno 2004 ) uit "Evaluatienota
waterbeheer, aanhoudende droogte 2003, juncto par.3.4"
De indicatieve prioriteitstelling geeft de volgorde aan van de waterverdeling. Zo zal
het bij waterschaarste beschikbare Rijkswater als eerste worden gebruikt voor het
handhaven van de stabiliteit van de waterkeringen. Vervolgens om klink en zettingen
tegen te gaan. Daarna voor natuur (gebonden aan bodemgesteldheid) enz.
De indicatieve prioriteitstelling bij droogte (verdringingsreeks,anno 2006)
1.

2.

Veiligheid en voorkomen van onomkeerbare schade gericht op:
1.1

Stabiliteit van waterkeringen

1.2

Klink en zettingen (veen en hoogveen)

1.3

Natuur (gebonden aan bodemgesteldheid)

Nutsvoorzieningen gericht op:
2.1

Drinkwatervoorziening

2.2

Energievoorziening
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3.

Kleinschalig hoogwaardig gebruik gericht op:
3.1

Tijdelijke beregening kapitaalintensieve gewassen

3.2 Proceswater
4.

Overige belangen (economische afweging, ook voor natuur):
4.1

Scheepvaart

4.2

Landbouw

4.3

Natuur (zolang geen onomkeerbare schade optreedt

4.4

Industrie

4.5

Waterrecreatie

4.6

Binnenvisserij

4.7

Doorspoeling open water stedelijk gebied

Binnen de categorieën 1 en 2 is sprake van prioriteits volgorde. Binnen de
categorieën 3 en 4 vindt onderlinge prioritering plaats op basis van minimalisatie van
de economische maatschappelijke schade.
Opmerking: Punt 4.7 is in 2006 toegevoegd.
ad 10

Verrekening van kosten
Het Rijk aan het Waterschap Zuiderzeeland.

ad 10.1

Indien het wateroverschot van de Hoge Afdeling ontoereikend of te ongunstig
6
3
over de maand verdeeld is om 13x 10 m water per maand uit te slaan via
gemaal Lovink of de peilen op de Veluwerandmeren te laag zijn en het Rijk aan
het Waterschap Zuiderzeeland schriftelijk verzoekt een aanvullend debiet in te
laten via de Zuidersluis en eenzelfde debiet uit te malen via gemaal Lovink, zijn
de extra energiekosten van gemaal Lovink ten behoeve van het uitmalen van het
gevraagde debiet voor rekening van het Rijk.

ad 10.2

De peilbeheerder kan het schriftelijk verzoek versturen via e-mail, brief of fax.

Het Rijk en/ of het Waterschap Zuiderzeeland aan de Provincie (gebruik sluis)
ad 10.5
en 10.6

De “normale” functie van de Zuidersluis is schutten van schepen. Scheepvaart
heeft voorrang boven waterinlaat. Indien er geen scheepsaanbod is kan de
Zuidersluis gebruikt worden voor waterinlaat op de Hoge Afdeling. Bij schade aan
de sluis ten gevolge van waterinlaat of hogere onderhoudskosten als gevolg van
waterinlaat zijn deze kosten te verhalen op het Rijk en/of het Waterschap
Zuiderzeeland, mits dit niet een gevolg is van de bediening en /of achterstallig
onderhoud.
Bij waterinlaat via de Zuidersluis op verzoek van het Rijk en/of het Waterschap
Zuiderzeeland worden aan de Provincie de kosten voor personeelsinzet op de
Zuidersluis vergoed waarvan de uren vallen buiten de normale bedieningstijden.
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De kosten tussen het Rijk en het Waterschap Zuiderzeeland worden verdeeld
naar rato ingelaten waterhoeveelheden voor de partijen over het afgelopen jaar.
Telefonisch worden afspraken gemaakt tussen het Rijk, Waterschap
Zuiderzeeland en de Provincie voor het inlaten van water bij de Zuidersluis. Een
en ander wordt later per mail bevestigd.
ad 11

Overgangs- en slotbepalingen

ad 11.1

Volgens artikel 20 van de Wet op de waterhuishouding moet een waterakkoord
bekend worden gemaakt door publicatie in dag- en nieuwsbladen. Volgens de
Algemene wet bestuursrecht kan een besluit niet eerder in werking treden dan na
de bekendmaking.
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Bijlage 1

Huidig waterkwaliteitsmeetnet

Inhoud:
1.1 Waterkwaliteitsmeetnet van het Rijk
1.2 Waterkwaliteitsmeetnet van het Waterschap Zuiderzeeland
1.3 Verklaring van de codering van de parameters genoemd in 1.1 en 1.2
Opmerking: benamingen zijn toegepast, overeenkomstig het gebruik bij de betrokken
beheerders.
1.1

Waterkwaliteitsmeetnet van het Rijk
De waterkwaliteitsmeetpunten van het Rijk in het IJsselmeer, Markermeer en
Veluwerandmeren die van belang zijn voor dit akkoord zijn aangegeven op bijlage 4
(overzichtskaart).
De locatie van de meetpunten en meetfrequentie van het parameterpakket is genoemd in
tabel 1.1.1.
De waterkwaliteitsparameters die gemeten worden met pakket A, zijn vermeld in tabel 1.1.2.

Tabel 1.1.1 Meetfrequentie per jaar van de parameters genoemd in pakket A
Nr Locatie**
Coördinaten (x, y) De meetfrequentie* per jaar van de
parameters die aanwezig zijn in
Pakket A (zie tabel 1.1.2)
1
KETMWT
173085
12
513550
2
LELSHVN
154.250
12
502.000
3
MARKMMDN
143.610
12
504.350
4
PAMPOT
134.598
12
486.553
5
GOOIMMDN
142.019
12
481.676
6
VELWMMDN
174.780
12
490.352
*

de onderzoeksfrequentie kan per parameter worden teruggebracht van 12 tot 4, en van 4 tot 1
per jaar indien:
a. onderzoek gedurende de twee voorafgaande jaren heeft aangetoond dat de desbetreffende
norm geen enkele maal anders dan als gevolg van uitzonderlijke weersomstandigheden, of
uitzonderlijke hydrodynamische omstandigheden zoals die afgeleid kunnen worden uit hoge
gehalten aan gesuspendeerde stoffen, is overschreden, alsmede
b. redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de norm niet zal worden overschreden.

** Genoemde locaties kunnen wijzigen of vervallen. Hetgeen mogelijk is vanwege beschikbare
financiele middelen of b.v. gewijzigd ecologisch beheer.
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Tabel 1.1.2: De waterkwaliteitsparameters die gemeten worden met pakket A
Analyse in water
Nutriënten na filtratie (nf)
Totaal gehalte fosfaat en stikstof
Gebiedsvreemd metaal
Organisch koolstof
Zwevende stof
Bacteriologie
Analyse in zwevend stof
Korrelgroottefractie
Nutriënten
Metalen
MINRLOLE

nf PO4, nf s_NO3NO2, nf NO3, nf NO2, nf NH4, nf SiO2, nf Cl en SO4
P, KjN
Na
TOC, nf DOC
ZS, GR en %GR
THTOCOLI, CHLOFa (april/september)

%KGF2, %KGF16,%OC, %DS, DG, NG
P, KjN
Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb,Zn

PAK’s

PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, PCB153, PCB180, HCB,
aHCB, bHCB, cHCB,
Ald, Dld, End, Isd, Hepo, aEndo, 24DDT, 44DDT, 24DDD, 44DDD,
24DDE, 44DDE, HCButa
BbF, BkF, Flu, BaP, BghiPe, Inp, Fen, Ant, BaA, Chr, Pyr, DBahAnt, Naf

Veldparameters
KLEUR
GEUR
Olie, zintuiglijk
Doorzicht met Secchischijf
Extinctiecoefficient
Hoeveelheid neerslag
Bewolkingsgraad
Windsnelheid
Windrichting
Luchtdruk
Tijdsduur bemonstering
Watertemperatuur
Luchttemperatuur
Nat gewicht zw. Stof
Debiet centrifuge
Duur bemonstering
(Zoutgehalte
Zwerfvuil
Drijvend schuim
Zuurgraad
Zuurstof gehalte
Zuurstof percentage
Elektrisch geleidendvermogen

Rijkscode voor dataopslagsysteem in DONAR
KLEUR
GEUR
OLE
ZICHT
E
NEERSG
BEWKGD
WINDSHD
WINDRTG
LUCHTDK
DUURBMSRG
T water
T lucht
NGTTL
Q1
DUURBMSRG
Cl- berekend vervalt voor DONAR)
VUIL
SCHUIM
pH
O2
%O2
GELDHD

PCB’s / OCB's
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1.1.3

Verklaring van de codering van de parameters genoemd in 1.1.2 en 1.2.2

Parameters
AS
BZV
Cd
Cl
Cr
Cu
CZV
DOC
E
EGV
GR
%GR
Hg
KjN
N
NH4
NO3NO2
Ni
P
PAK’s
Pb
pH
PO4
SiO2
SO4
TOC
TTCONLmf
Zn
ZS

Omschrijving: oppervlaktewater- standaard parameters
aan / van zwevend stof in het water
gloeirest van onopgeloste bestanddelen
biochemisch zuurstof verbruik = de hoeveelheid zuurstof die nodig is voor de biochemische afbraak van het afbreekbare organische deel van de waterverontreiniging
cadmium
chloride
chroom
koper
chemisch zuurstof verbruik
opgelost organisch koolstof na filtratie over zeef met mazen van 0,45 mm
extinctie coëfficient
electrisch geleidend vermogen
gloeirest
percentage gloeirest
kwik
kjehldahl stikstof
stikstof
ammonium
som nitraat en nitriet
nikkel
fosfor
polycyclische aromatische koolwaterstoffen
lood
zuurgraad
ortho fosfaat
silicaat
sulfaat
totaal organisch koolstof
thermotolerante bacteriën van de coligroep (MF)
zink
zwevende stof na filtratie over zeef met mazen van 0,45 mm
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1.2

Waterkwaliteitsmeetnet van het Waterschap Zuiderzeeland
De waterkwaliteitsmeetpunten van het Waterschap Zuiderzeeland in Oostelijk en
Zuidelijk Flevoland van belang voor dit waterakkoord zijn aangegeven in bijlage 4
(overzichtskaart) en vermeld in onderstaande tabel.

Tabel 1.2.1
Nr:

Meetlocaties en meetpuntomschrijving van Waterschap Zuiderzeeland
Locatie naam
X coördinaat
Y coördinaat

0000 Hoge Vaart,-gemaal De Blocq van
8
Kuffeler

143 881

492 099

0000 Lage Vaart-gemaal De Blocq van Kuffeler
9

144 029

492 166

0052 Lage Dwarsvaart- brug Buizerdweg
1

158 067

499 855

0052 Hoge Dwarsvaart- gemaal Lovink
4

170 486

487 109

0053 Lage Vaart- brug Colijnweg
2

179 711

509 782

0053 Hoge Vaart- gemaal Colijn
3

180 128

510 165

Tabel 1.2.2
Pakket:

Meetpakketten, gemeten parameters en frequenties
gemeten parameters

Veldwaarnemingen

zuurgraad
geleidendheid
temperatuur
zuurstofgehalte
Nutriënten en zouten Kjeldahl stikstof
Ammonium
Nitriet
Nitraat
Zwevende stof

Zwevende stof

Metalen

IJzer
Arseen
Cadmium
Chroom
Koper
Acenafteen
Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(a)pyreen
Benzo(b)fluorantheen

PAK

frequenties

zuurstofverzadiging
doorzicht
kleur

2x per maand

Nitraat + nitriet
Ortho fosfaat
Totaal fosfaat
Chloride
Sulfaat
Gloeirest van de onopgeloste bestanddelen
Kwik
Lood
Nikkel
Zink

2 x per maand

Dibenzo(a,h)anthraceen
Fenanthreen
Fluoranthreen
Fluoreen
Indeno(123cd)pyreen

1 x per maand

1 x per maand
1 x per maand
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Chlorofyl

Bijlage 2:

Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Chlorofyl-a

Naftaleen
Pyreen
Faeofytine

zomers, 1x per
maand

Werkwijze en tot stand komen van de overeenkomst

Dit waterakkoord is een aanpassing van het waterakkoord Oostelijk en Zuidelijk Flevoland
dat gesloten is in 1996. Voor het kader van het waterakkoord zie pagina 5.
I

Het waterakkoord, gesloten in 1996 is geëvalueerd nadat een technische verkenning van
wensen en mogelijkheden is voorafgegaan, gevolgd door een afweging van belangen en het
maken van een keuze voor het optimale beheer, zoals dat in een waterakkoord formeel
moet worden vastgelegd. Deze voorliggende evaluatie van het waterakkoord is uitgevoerd
om:
- de waterkwaliteitsmeetpunten op te nemen
- aan te geven wat gemeten wordt op de waterkwaliteitsmeetpunten
- de gegevensuitwisseling te regelen van de meetresultaten op de waterkwaliteitsmeetpunten
- aan te geven dat partijen samenwerken bij een studie naar een variabel zomerstreefpeil op de Veluwerandmeren en IJsselmeer/ Markermeer
te vermelden dat de waterkwaliteit van de meren om Flevoland niet mag
verslechteren ten gevolge van het uitslagwater van de gemalen van Flevoland.
- de noodzaak tot samenwerking met de omliggende waterbeheerders aan te geven.
Het doel van de samenwerking is o.a. te komen tot een regionale verdringingsreeks
(overeenkomstig de landelijke verdringingsreeks) IJsselmeergebied voor de
rijkswaterverdeling, toe te passen in het regionale droogte-overleg bij watertekort.

II

Voor de totstandkoming van de evaluatie is de volgende procedure gevolgd:
1 Een ambtelijke werkgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van de partijen, heeft
het bestaande akkoord geëvalueerd.
2 Het concept waterakkoord is voorgelegd aan de dagelijkse besturen van de deelnemende partijen.
3 Na instemming van deze dagelijkse besturen is het akkoord verzonden aan besturen
van andere openbare lichamen of instellingen die naar het oordeel van de ambtelijke
commissie belang kunnen hebben bij deze evaluatie.
4 Gedurende 4 weken vanaf de datum van verzending hebben degenen aan wie het
ontwerp is toegezonden, hun zienswijze omtrent het ontwerp aan de partijen kenbaar
kunnen maken.
5 Na verwerking van commentaar door belanghebbenden heeft de ambtelijke werkgroep
het akkoord verzonden naar het algemene bestuur van het Waterschap Zuiderzeeland,
de Gedeputeerde Staten van de Provincie en het Rijk (de hoofdingenieur-directeur van
Rijkswaterstaat, dienst IJsselmeergebied) voor een instemmende verklaring.
6 Vervolgens is het geëvalueerde akkoord ondertekend.
7 Een exemplaar van het akkoord is uiterlijk 2 weken na de vaststelling ervan
toegezonden aan degenen onder punt 3, aan wie het ontwerp is toegezonden en aan
de Minister van Verkeer en Waterstaat.
8 Uiterlijk 2 weken na de onder punt 7 genoemde toezending is een exemplaar van het
akkoord gedurende een maand ter inzage gelegd ten kantore van de partijen.
9 Van de ter inzage legging is tevoren kennis gegeven in de Staatscourant en een of
meer andere bladen.
10 Binnen 6 weken na bekendmaking van de vaststelling van het akkoord en vanaf de
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11
12

datum van de ter inzage legging hebben belanghebbenden tegen het besluit tot
vaststelling een bezwaarschrift kunnen indienen bij de partijen van het akkoord (p/a
Rijkswaterstaat, dienst IJsselmeergebied).
Tegen de beslissing op het bezwaarschrift hebben belanghebbenden de mogelijkheid
binnen 6 weken een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank.
Tegen de uitspraak van de rechtbank kunnen belanghebbenden hoger beroep instellen
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
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Bijlage 3

Werken ten behoeve van wateraanvoer en waterafvoer

De volgende werken zijn van belang ten behoeve van de wateraanvoer uit het IJsselmeer,
Ketelmeer / Markermeer en waterafvoer naar IJsselmeer/ Ketelmeer, Markermeer en
Veluwerandmeren:
Onder beheer van het Waterschap Zuiderzeeland
Gemaal Lovink
(nabij Harderhaven)

bemaalt de Hoge Afdeling van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en
loost het water van de Hoge afdeling op de Veluwerandmeren

installatie

twee electrisch aangedreven centrifugaal pompen

capaciteit

bij een polderpeil op de Hoge Afdeling van NAP –5,20 m en een
opvoerhoogte van 5,00 m naar de Veluwerandmeren is de
3
afvoercapaciteit van het gemaal 19,3 m /s

Gemaal Colijn
(nabij Ketelhaven)

bemaalt de Hoge en Lage Afdeling van Oostelijk en Zuidelijk
Flevoland en voert het water af naar het Ketelmeer

installatie

electrisch aangedreven centrifugaal pompen, één voor de Hoge
Afdeling en twee voor de Lage Afdeling

capaciteit

Hoge Afdeling;
bij een polderpeil van NAP-5,20 m en een opvoerhoogte van 5,00
3
m is de afvoercapaciteit 9,7 m /s.
Lage Afdeling;
bij een polderpeil van NAP-6,20 m en een opvoerhoogte van 6,00
3
m is de afvoercapaciteit 16,7 m /s.
De totale gemaalcapaciteit voor waterhoeveelheden bij
3
genoemde opvoerhoogten is 26,4 m /s.

Gemaal Wortman
(nabij Lelystad-Haven)

bemaalt de Lage Afdeling van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en
voert het water af naar het Markermeer

installatie

vier met dieselmotoren aangedreven centrifugaal pompen

capaciteit

bij een polderpeil van NAP – 6,20 m en een opvoerhoogte van
6,00 m is de totale capaciteit van het gemaal voor afvoer van
3
water 33,3 m /s.

Inlaatwerk bij
gemaal Colijn

3

Inlaat capaciteit 19 m /s
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Gemaal De Blocq van
Kuffeler
(nabij Oostvaardersdiep)

bemaalt de Hoge en Lage Afdeling van Oostelijk en Zuidelijk
Flevoland en voert het water af naar het Markermeer. Rond 2008
worden de vier dieselmotoren vervangen door elektrisch
aangedreven centrifugaal pompen (met noodstroomvoorziening)
waarbij de totale afvoercapaciteit met 10% wordt verhoogd.

installatie

vier met dieselmotoren aangedreven centrifugaalpompen; twee
voor de Hoge Afdeling en twee voor de Lage Afdeling.

capaciteit

Hoge Afdeling;
bij een polderpeil van NAP-5,20 m en een opvoerhoogte van
3
5,00 m is de afvoercapaciteit 28,2 m /s.
Lage Afdeling;
bij een polderpeil van NAP-6,20 m en een opvoerhoogte van
3
6,00 m is de afvoercapaciteit 23,3 m /s.
De totale gemaalcapaciteit voor afvoer van water bij genoemde
3
opvoerhoogten is 51,5 m /s.

Overige werken onder beheer van het Waterschap Zuiderzeeland
3

Hevel IJsselmeerdijk

inlaatcapaciteit van IJsselmeerwater is 1,74 m /s

Hevel Bovenwater

inlaatcapaciteit van IJsselmeerwater is 0,556 m /s, de afmeting
van de inlaat is inwendig 441 mm
de afmetingen van de buizen zijn 2 500 mm

Hevel visvijver te Lelystad
(niet meer in gebruik)
Inlaatwerk Ketelhaven

3

3

inlaatcapaciteit van Ketelmeer/ Markermeerwater is 19 m /s

Watergangen

Alle watergangen in Flevoland die voor watertransport dienen.

Opmerkingen:

- Het waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer van de vaarten
en tochten van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland berust bij het
Waterschap Zuiderzeeland.
Ook de gemalen zijn in beheer van het Waterschap
Zuiderzeeland
- De schutsluizen en het nautisch beheer van de vaarten in
Oostelijk en Zuidelijk Flevoland zijn een taak van de
Provincie.
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Onder beheer van de Provincie
gemaal De

Schutsluis met puntdeuren en 1 paar waaierdeuren;
kolkbreedte 8,54 m; de drempel aan de Markermeerzijde ligt op
NAP-3,60 m. Waterinlaat is mogelijk via omloopriolen, die voor
25%, 50%, 75% en 100% zijn te openen. Indien de scheepvaart
3
dit toelaat kan tot een hoeveelheid van 19 m /s worden ingelaten. Kerende hoogte is NAP+3,00 m.

gemaal Colijn)

Schutsluis met puntdeuren en 1 paar waaierdeuren;
kolkbreedte 6,80 m; de drempel aan de Markermeerzijde ligt op
NAP-3,50 m.

Zuidersluis (nabij
Blocq van Kuffeler)
x = 143 900
y = 492 200

Ketelsluis (nabij
x = 180 200
y = 510 300

Blauwe dromer (nabij
gemaal Lovink)

Schutsluis. Kolkbreedte 4,80 m, de drempel aan de
Markermeerzijde ligt op NAP-3,45 m. Waterdiepte in de sluis
1,75 m. Lengte sluis = 22 m.

Noordersluis (nabij

Schutsluis met puntdeuren en 1 paar waaierdeuren;
kolkbreedte 8,54 m; de drempel aan de Markermeerzijde ligt op
NAP-3,60 m. Kerende hoogte is NAP+2,50 m.

Wortman)

x= 157 400
y= 501 800

gemaal

Ter bepaling van waterinlaat in de polder zijn schutsluisgegevens nodig.
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Werken onder beheer van het Rijk
voor de afvoer van het Markermeer naar het IJ (Noordzeekanaal)
Zuiderschutsluis met drie stel vloeddeuren en twee stel ebdeuren,
Oranjesluizencomplex
x = 125 900 y = 488 300 wordt in de winter gebruikt als inlaatsluis
afmetingen

breed 13,80 m,

drempelhoogte NAP-4,50 m

capaciteit

bij volledig geopende deuren en een benedenstroomse waterstand
3
van NAP-0,40 m en een verval z = 0,05 m is de afvoer 50,4 m /s

Inlaatsluis zuidelijk van schutsluizen bestaande uit een koker
Oranjesluizencomplex
x = 125 900 y = 488 200 afsluitbaar met een stel ebdeuren en hefdeur
afmetingen

breed 9,80 m, drempelhoogte NAP-4,50 m

capaciteit

bij volledig geopende deuren en een benedenstroomse waterstand van
3
NAP-0,40 m en een verval van z = 0,20 m is de afvoer 71,6 m /s

Oranjesluizencomplex

3 zuidelijke maalgangen van het oude schepradgemaal, deze zijn
omgebouwd als inlaatsluis en afsluitbaar met een hydraulische schuif.
De meest zuidelijke van deze maalgangen is omgebouwd tot
visdoorlaat; er zijn schotten in de opening aangebracht met een paar
kleine spleten waar de vissen doorheen kunnen zwemmen. Het debiet
is hierdoor zeer laag. De gezamenlijke capaciteit van de beide overige
3
maalgangen is 20 m /s bij een verval van 0,20 m. Onder normale
omstandigheden worden de maalgangen niet gebruikt voor
waterafvoer.

afmetingen

elke koker heeft een afmeting van 3,68 x 2,20 m

capaciteit

bij volledig geopende schuiven en een benedenstroomse waterstand
van NAP-0,40 m en een verval z = 0,20 m is de totale afvoer
3
30,1 m /s

Oranjesluizencomplex
x = 125 900 y = 488 300

De Prins Willem Alexandersluis, schutsluis. Deze wordt gesloten door
deuren met een hydro-voet. De breedte bij de bodem is 25,40 m en
aan de bovenzijde 24,10 m.; de drempel ligt op NAP-5,50 m. Er zijn
drie mogelijkheden voor waterinlaat:
1. beide deuren open: bij z= 0,20 m is het debiet door de sluis
3
160 m /s,
2. een deur open, van de andere deur de rinketten open; bij z=0,20 m
3
is het debiet door de sluis 25 m /s
3. van beide deuren de rinketten open; bij z=0,20 m is het
3
debiet door de sluis 18 m /s.
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Werken onder beheer van het Rijk
voor de afvoer van overtollig water op het IJsselmeer naar de Waddenzee
Spuisluizen naast schutsluis ; bestaande uit in totaal 15 kokers
Stevinsluizen te
onderverdeeld in 3 groepen
Den Oever
x = 132 095 y = 550 020
afmetingen

elke koker breed 12 m, drempelhoogte NAP-4,40 m

capaciteit

bij een laagwater op de Waddenzee van NAP-0,80 m, een
IJsselmeerpeil van NAP-0,20 m en een spuigang van 4 uur, is de
3
totale gemiddelde afvoer 1905 m /s tijdens de spuigang

Spuisluis naast schutsluis bestaande uit in totaal 10 kokers
Lorentzsluizen te
onderverdeeld in 2 groepen
Kornwerderzand
x = 151 116 y = 565 157
afmetingen

elke koker breed 12 m, drempelhoogte NAP-4,40 m

capaciteit

bij een laagwater op de Waddenzee van NAP-0,80 m,
een IJsselmeerpeil van NAP-0,20 m en een spuigang van 4 uur
3
is de totale gemiddelde afvoer 1222 m /s tijdens de spuigang

Werken onder beheer van het Rijk
voor de afvoer van overtollig Markermeerwater of wateraanvoer uit IJsselmeer naar het Markermeer
Spuisluizen naast schutsluis. De spuisluizen bestaan uit 2 kokers,
Krabbersgatsluizen
x = 148 020 y = 522 753 afsluitbaar met 2 hefdeuren per koker.
afmetingen

Elke koker is 18 m breed , drempelhoogte NAP-4,50 m.

capaciteit

Bij volledig geheven deuren , een beneden stroomse waterstand van
3
NAP-0,10 m en een verval van z = 0,10 m, is de totale afvoer 211 m /s.

Spuisluizen naast schutsluizen. Deze bestaan uit 6 kokers, afsluitbaar
Houtribsluizen
x = 157 773 y = 504 404 met 2 hefdeuren per koker.
afmetingen

Elke koker is 18 m breed, drempelhoogte NAP-4,50 m.

capaciteit

Bij volledig geheven deuren, een beneden stroomse waterstand van
3
NAP-0,10 m en een verval van z = 0,10 m, is de totale afvoer 632 m /s.
Om beschadiging van het ontvangbed te voorkomen is de maximaal
3
toelaatbare afvoer gesteld op 1000 m /s.
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Werken onder beheer van het Rijk,
voor de afvoer van overtollig water van de Randmeren
Nijkerkersluizen Spuisluizen bestaande uit 4 spuiopeningen met een breedte van 15 m en een
drempel op NAP-2,50 m. Het maximaal toelaatbare debiet (i.v.m. ontgronding
3
buiten het sluiscomplex) is 140 m /s. Bij een verval van 0,1 m, volledig geopende
schuiven (er zijn 6 standen) en een Randmeerpeil van NAP-0,2 m, is het debiet
3
210 m /s.
Schutsluis, breedte = 10,04 m; drempel op NAP-4,50 m; de waterkerende hoogte
van schut- en spuisluizen is NAP+2,15 m.
Roggebotsluis

Schutsluis, breedte 10,00 m; drempel op NAP-4,20 m; waterkerende hoogte is
NAP+2,65 m. Bij een Randmeerpeil van NAP-0,2 m en een verval van 0,1 m is
3
het debiet 45 m /s.

Spuimiddel bij
de
Roggebotsluis

Deze bestaat uit 2 kokers met een inwendige diameter van 1,8 m. De onderkant
van de binnenzijde van de koker ligt op NAP-1,85 m. Bij een verval van 0,1 m is
3
het totale debiet door beide kokers 3,5 m /s.
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Bijlage 4

Overzichtskaart
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Bijlage 4
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