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Samenvatting
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan het werk  
midden in de samenleving

Voor Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) als 
regionale waterbeherende overheid wordt afstemming 
van beleid en plannen met de omgeving steeds 
belangrijker. Het uitvoeren van grotere programma’s 
als dijkversterkingen, inrichten van waterbergingslo-
caties en het opstellen van waterinrichtings- en -kwa-
liteitsplannen raakt vaak vergaand aan de belangen 
van andere overheden, bewoners, bedrijven en belan-
genorganisaties. Dergelijke projecten zijn daarom 
alleen met betrokkenheid van elk van deze partijen 
voor elkaar te krijgen. Ook omgekeerd geldt dat AGV 
betrokken wil zijn bij plannen van derden, het liefst 
zo vroeg mogelijk, om zodoende water hierin een 
optimale plaats en functie te geven.
Maar de partijen om ons heen mogen meer verwach-
ten. Dat zij initiatieven kunnen ontplooien met zo min 
mogelijk administratieve lastendruk door ingewikkel-
de vergunningprocedures. Dat AGV de waterbeheer- 
en zuiveringstaken uitvoert tegen zo laag mogelijk 
maatschappelijke kosten. Ook mogen ze er op kunnen 
rekenen dat AGV dit doet op een doelmatige en duur-
zame manier en in optimale afstemming met de ande-
re taken van de watercyclus, zoals de drinkwatervoor-
ziening en het rioolbeheer.
AGV gaat daarom meer nog dan voorheen inzetten op 
een actief en structureel omgevingsmanagement. Het 

geeft hieraan vorm door goede voorlichting, heldere 
inspraakprocedures, gesprekken en bijeenkomsten 
met inwoners, een klantgerichte telefonische en inter-
netbalie, relatiebeheer, de gemeente- en stadsdelen-
dag, een toegankelijke klachtenprocedure en deelna-
me aan kennisplatforms.

Reguliere taken
Er staan voor de komende planperiode veel nieuwe 
plannen en initiatieven op stapel. Maar uiteraard blijft 
AGV ook doen wat het altijd al heeft gedaan: het 
watersysteem beheren en onderhouden, het afvalwater 
zuiveren, waterinrichtingsplannen en peilbesluiten 
maken, waterhuishoudkundige projecten uitvoeren, 
vergunningen verlenen, handhaven en toetsen van 
plannen van derden.

Veiligheid 
Ingedeeld naar thema’s blijft het garanderen van vol-
doende waterstaatkundige veiligheid voor mensen, 
dieren en goederen een taak waar AGV de hoogste 
prioriteit aan geeft. Het in 2009 vastgestelde Delta-
programma van het rijk, opgesteld naar aanleiding 
van de verwachte klimaatveranderingen, speelt hierbij 
een belangrijke rol. 
De primaire keringen, ofwel de dijken die bescher-
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ming bieden aan de grote door het rijk beheerde wate-
ren (zoals het Markermeer) heeft AGV volledig op 
orde. Ook de calamiteitenplannen die geactiveerd 
moeten worden wanneer een dijk in AGV-gebied 
onverhoopt mocht falen zijn op orde en geoefend. 
De komende planperiode zal AGV de inspanning 
opvoeren om de achterstand in de toetsing en recon-
structie van de regionale keringen weg te werken. De 
bovengenoemde noodzaak tot afstemming met de 
omgeving is hier bij uitstek aan de orde. 
AGV zal voor primaire keringen uitwerking geven 
aan beleid van het Rijk voor een nieuwe normering 
voor overstromingskansen per dijkring. Nieuwe nor-
men moeten antwoord bieden op de hoogwaterscena-
rio’s die de Deltacommissie in beeld bracht in reactie 
op verwachte klimaatontwikkelingen. Op initiatief 
van de provincie gaat AGV uitwerking geven aan het 
concept van de meerlaagsveiligheid: keringen op 
orde, preventieve gevolgschadebeperking en calami-
teitenbeheersing.

Voldoende water
Het tweede hoofdthema is voldoende water: niet te 
weinig, maar ook niet teveel water in de polder, de 
boezem en in de bodem. Taken die hier onder vallen 
zijn het peilbeheer, waterberging, wateraan- en 
-afvoer en grondwaterbeheer.
Nu de achterstand in herziening van peilbesluiten gro-
tendeels is ingelopen gaat AGV de komende jaren 
zorgen dat de nieuw vastgestelde peilen steeds daad-
werkelijk binnen afzienbare tijd worden ingesteld. Bij 
nieuwe peilbesluiten zal vergroting van de peilvakken 
moeten bijdragen aan een robuuster watersysteem. In 

natuur- en recreatiegebieden wordt zo veel mogelijk 
gestreefd naar flexibel peilbeheer.
Voor de wateropgave, het landelijk uitvoeringspro-
gramma voor inperking van de huidige en toekomsti-
ge wateroverlast, zet AGV in op twee sporen: ener-
zijds inbouwen in ruimtelijke plannen van provincies 
en gemeenten van de meer grootschalige waterber-
gingslocaties en anderzijds benutten van de mogelijk-
heden om in de haarvaten van het systeem de ber-
gingscapaciteit te vergroten. In nauwe afstemming 
met aanwonenden worden polders die daarvoor 
geschikt zijn ingericht als calamiteitenpolder voor 
momenten dat tijdelijk water moet worden geborgen.
Nieuw is dat AGV vanaf 2010 voor een groot deel de 
bevoegdheid overneemt van de provincie voor het 
verlenen van grondwater-onttrekkingen. De kennis en 
expertise in grondwaterbeheer zal AGV inzetten in de 
advisering van gemeenten bij het uitvoeren van de 
(ook voor hun nieuwe) taak in het bestrijden van 
grondwaterover- en onderlast in stedelijk gebied.  
Indien gemeenten daar behoefte aan hebben kan AGV 
ook in hun opdracht deze grondwaterzorgtaken uit-
voeren.

Schoon water
De zorg voor schoon water is het derde hoofdthema. 
Het bepalende reguleringskader hiervoor is de Europe-
se Kaderrichtlijn Water (KRW). Die verplicht alle 
Europese lidstaten maatregelen te nemen om de ecolo-
gische en chemische kwaliteit in hun wateren te her-
stellen. Hoewel de KRW-verplichtingen voor alle wate-
ren gelden zal AGV zich bij het rapporteren van de 
voortgang van de KRW-inspanningen aan Brussel 
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beperken tot de situatie in de grotere wateren in zijn 
gebied, de zogenaamde waterlichamen. Hieraan is een 
apart deel van het waterbeheerplan gewijd. Dat KRW-
deel van het WBP heeft eerder een inspraak- en vast-
stellingstraject doorlopen. Dit WBP-deel beperkt zich 
wat de waterkwaliteit betreft tot de overige wateren. 

Verbeteren waterkwaliteit
Voor de overige wateren geldt dat AGV de waterkwali-
teit op een peil brengt die de functie van het betreffen-
de gebied optimaal ondersteunt. De waterkwaliteitsver-
betering die hier voor nodig is en die de afgelopen 
decennia ook zichtbaar werd stagneert de laatste jaren. 
Dat is een landelijke trend en in AGV-gebied gaat het 
niet anders. AGV zet in op twee sporen: het bestrijden 
van verontreinigingsbronnen en daarnaast het veer-
krachtiger maken van het watersysteem, zodat het beter 
kan omgaan met verstoringen van de waterkwaliteit. 
Speciale aandacht bij de bronaanpak krijgt de terug-
dringing van de fosfaat- en stikstofbelasting van de 
wateren. Ook de verwijdering van bagger als verontrei-
nigingsbron krijgt prioriteit. De veerkracht van de 
waterecologie wordt vergroot door onder andere 
natuurvriendelijke inrichting en onderhoud van wate-
ren en oevers, door het opheffen van vismigratieknel-
punten en het introduceren van een meer natuurlijk 
peilbeheer. De verbetering van de waterkwaliteit zal 
worden gevolgd met een door AGV zelf ontwikkelde 
meet- en beoordelingssystematiek. 

Afvalwater
Vaste plaats in het schoon waterbeleid van AGV heeft 
de omgang met afvalwater. AGV speelt hierin zelf een 

hoofdrol als zuiveraar van alle rioolwater in het gebied. 
Verdergaande zuiveringseisen en/of aanpassingen aan 
de zuiveringscapaciteit maken het nodig enkele riool-
waterzuiveringsinstallaties de komende jaren te reno-
veren of nieuw te bouwen. Indien zij zich hebben  
bewezen past AGV hierbij innovatieve zuiveringstech-
nieken toe. 

Riolering
De inspanningen om de laatste categorieën rechtstreeks 
lozende huishoudens, zoals woonboten en volkstuin-
complexen, aangesloten te krijgen op de riolering zul-
len in de planperiode worden voltooid. 
AGV blijft de gemeenten adviseren bij hun riolerings-
plannen en doet dat pro-actief: vanaf de start van de 
planvorming. Belangrijk hierbij is bevorderen van het 
scheiden van vuilwater van ‘schone’ afvalwaterstromen 
als regen- en grondwater, om vervolgens die laatste 
zoveel mogelijk nuttig te hergebruiken. Het levert 
tevens beter verwerkbaar afvalwater op voor de rwzi’s 
en dringt de uitstoot terug van verontreinigende stoffen 
uit de riolering rechtstreeks op het stedelijk oppervlak-
tewater. 

Energie uit afvalwater
Een veelbelovende ontwikkeling is de benutting van 
de grote energiepotentie van de rwzi’s, bijvoorbeeld 
door zuiveringsslib en -gas in te zetten bij de elektrici-
teitsopwekking in de Amsterdamse afvalenergiecentra-
le. Ook gaan er meer auto’s rondrijden op opgewerkt 
rioolgas van de AGV-zuiveringen. Het draagt voor een 
belangrijk deel bij aan de doelstelling van AGV voor 
een klimaatneutrale bedrijfsvoering.
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Maatschappelijke (neven)taken
Naast de hiervoor beschreven kerntaken voert AGV 
enkele taken uit die nauw aan het waterbeheer zijn 
verbonden. Op veel van deze taakvelden zijn andere 
overheden, instanties en maatschappelijke organisa-
ties leidend. Gemeenschappelijke noemer voor AGV 
bij het oppakken en uitvoeren van deze taken is de 
intentie om bewoners en bezoekers een positieve 
beleving van water en het waterbeheer te geven met 
als boodschap: water is (ook) om van te genieten!

Vaarweg- en nautisch beheer 
AGV streeft er naar de vaarwegbeheertaken in de 
door AGV beheerde wateren zoveel mogelijk zelf uit 
te voeren. In sommige gevallen ook de nautische 
taken. Het overnemen van deze taken van de huidige 
vaarweg- en nautisch beheerder gebeurt onder voor-
waarden. Het op diepte brengen en houden van de 
vaarwegen, vergaande modernisering in het bedienen 
van sluizen en bruggen en waar mogelijk scheiding 
van beroeps- en pleziervaart moeten de doorstroming 
en veiligheid van het vaarverkeer verder bevorderen.

Recreatie
Recreatief medegebruik bevordert AGV door wateren, 
schouwpaden en dijken optimaal toegankelijk te 

maken voor recreanten. AGV zal in zijn plannen en 
uitvoeringsprogramma’s actief zoeken naar kansen 
voor het ondersteunen en versterken van recreatie en 
landschap. AGV gaat zwemwaterprofielen opstellen 
voor de door de provincies aangewezen zwemwater-
locaties. Als waterbeheerder doet AGV wat er binnen 
zijn mogelijkheden ligt om op deze locaties de zwem-
waterkwaliteit te verbeteren en te bewaken.
Natuurwaarden bevordert AGV primair door de zorg 
voor voldoende en schoon water in specifieke natuur-
gebieden en andere gebieden met natuurwaarden. Bij 
het maken van plannen en de uitvoering van werk-
zaamheden wordt de natuurbeschermingswetgeving in 
acht genomen. Voor de realisatie van natuurverbindin-
gen maakt AGV zoveel mogelijk gebruik van de optie 
werk-met-werk maken. AGV adviseert op verzoek 
van medeoverheden en terreinbeheerders over water 
en natuur.

Cultuur en landschap
Tenslotte is het AGV-gebied rijk aan cultuurhistori-
sche, landschappelijke en architectonische waarden. 
De eigen AGV-objecten met een cultuurhistorische en 
architectonische waarde dragen hier wezenlijk aan bij. 
AGV voert een beleid voor behoud en etalering van 
deze objecten en waarden, met name door maatrege-
len hiervoor te integreren in de plannen voor de uit-
voering van de kerntaken, zoals dijkreconstructies, 
beheer en onderhoud en watergebiedsplannen. 

Uitvoering en financiële consequenties
Het hoofdstuk Uitvoering en financiële consequenties 
bevat geen volledig uitgewerkt maatregelenprogram-

LEvEn mET WATER
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ma voor alle zes jaren van de planperiode. In het 
waterbeheer, waar de ontwikkelingen elkaar deze 
jaren snel zullen opvolgen, is dat niet zinvol. AGV 
stelt daarom jaarlijks met de meerjarenbegroting een 
maatregelenprogramma op om met de geformuleerde 
doelen voor ogen steeds goed in te kunnen spelen op 
deze ontwikkelingen. 
De nieuwe waterschapswet heeft voor de water-
schapsbelastingen een onderscheid gemaakt in de zui-
veringsheffing (waarmee alle zuiveringstaken worden 
bekostigd), de watersysteemheffing (waarmee wateren 
en keringen worden ingericht en beheerd) en een ver-
ontreinigingsheffing voor regulering van directe 
lozingen. De tariefstijging voor de zuiveringsheffing 
bedraagt de komende jaren ruim 1,5% per jaar, voor 
de watersysteemheffing en de verontreinigingsheffing 
is dat ca 4% per jaar. 
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1 Inleiding en leeswijzer

1 De officiële naam is Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Om communicatieve redenen 

heeft AGV een wijziging aangevraagd van de naamgeving in Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Bij 

het uitkomen van dit ontwerp-waterbeheerplan is deze naamwijziging nog niet officieel bekrachtigd.

Waterschap1 Amstel, Gooi en Vecht heeft, net als de andere  

25 Nederlandse waterschappen, drie hoofdtaken: zorg voor 

veiligheid achter de dijken, zorg voor voldoende water en zorg 

voor schoon water. Daarnaast voert AGV in zijn beheergebied 

taken uit die de waterschappen aanduiden als maatschappelijke 

neventaken. Voor AGV zijn dat vaarweg- en nautisch beheer, 

faciliteren van het recreatief medegebruik van wateren en dijken, 

zorg voor natuurwaarden en bevordering van cultuurhistorische, 

landschappelijke, en architectonische waarden. 
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1.1  Inleiding

Om tot een geïntegreerde uitvoering te komen neemt 
AGV de uitvoering van de neventaken zo veel moge-
lijk mee in beleid en uitvoeringsprogramma’s voor 
de hoofdtaken. 

AGV verricht zijn taken in de stroomgebieden van 
de Amstel, de Vecht en in het Gooi. De beleidsvoor-
bereidende, uitvoerende en administratieve taken 
heeft AGV opgedragen aan de stichting Waternet. 
Medeopdrachtgever van Waternet is de gemeente 
Amsterdam, waarvoor Waternet de drinkwaterpro-
ductie en -distributie, het rioleringsbeheer, de (drijf)
vuilverwijdering, het vaarwegbeheer en de grondwa-
terzorgtaak uitvoert. 
Dit waterbeheerplan gaat over de waterschapstaken 
van AGV, waarbij AGV wel steeds het oog houdt op 
de samenhang van deze taken met het geheel van 
waterketen- en watersysteemtaken, ofwel de water-
cyclus.

Doel Waterbeheerplan
Bij zijn aantreden in 2009 heeft het bestuur van 
AGV de koers van het waterschap voor de komende 
jaren uitgezet in het Beleidsprogramma AGV 2009-
2013. Dit waterbeheerplan is een uitwerking daarvan 
en is sturend voor de programmering van activiteiten 
en de verdeling van geld en menskracht voor de peri-
ode 2010-2015. Voor externe partijen geeft het op 
hoofdlijnen inzicht in de reguliere bedrijfsvoering en 
in de zaken waar AGV deze jaren de aandacht op 
gaat richten. 

Het Waterbeheerplan bevat geen geboden of verbo-
den voor derden; die staan in de Keur van AGV en in 
wetten, besluiten en verordeningen van provincie  
en rijk. 
Verder is het beleid uit het Waterbeheerplan voor 
AGV het uitgangspunt voor de watergebiedsplannen, 
die leiden tot peilbesluiten en waterinrichtingsplan-
nen en voor de stedelijke waterplannen die gemeen-
ten in afstemming met AGV maken. 
Het WBP is niet het enige beleidsplan van AGV. De 
afgelopen jaren heeft AGV beleid voor een aantal 
thema’s vastgelegd in aparte beleidsplannen. Deze 
nota’s blijven van kracht. In de planperiode (2010 en 
2011) herziet AGV enkele hiervan en voegt het 
enkele beleids-, respectievelijk uitvoeringsnota’s toe 
(zie bijlage 1).

Zesjaarlijkse plancyclus
Dit waterbeheerplan is het eerste in de nieuwe water-
plancyclus van rijk, provincie en waterschap. Waar 
het waterschap voorgaand zijn eigen vierjarige 
beleidscyclus kende is er nu sprake van een gecoör-
dineerde zesjaarlijkse plancyclus van de betrokken 
overheden. 
Tegelijkertijd en in onderlinge afstemming brengen 
rijk, provincies en waterschappen respectievelijk hun 
Nationale Waterplan, Provinciale waterplannen en 
Waterbeheerplannen uit. 
AGV heeft ervoor gekozen om het waterbeheerplan 
als geheel op te splitsen in een deel over de Kader-
richtlijn Water (KRW) en een deel over de overige 
onderwerpen. Omdat de KRW-maatregelen in een 
groter regionaal samenwerkingsverband zijn ontwik-
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keld was er noodzaak dit deel eerder uit te brengen. 
Dat is in 2009 gebeurd. De overige onderwerpen 
staan beschreven in dit deel van het waterbeheer-
plan. 

Jaarprogramma en -rapportage
De verruiming van de plancyclus van vier naar zes 
jaar maakt het met name voor de latere jaren daarvan 
lastiger om aan te geven wat op dat moment concreet 
aan maatregelen nodig is. De ontwikkelingen in het 
waterbeheer volgen elkaar in snel tempo op. AGV zal 
daarom jaarlijks een WBP-maatregelenprogramma 
uitbrengen met een overzicht van de concrete maatre-
gelen die het dat jaar heeft ingepland, samen met de 
evaluatie van de bereikte resultaten van het voorgaan-
de jaar. 
In de gezamenlijke waterverordening van de drie pro-
vincies waar het AGV-gebied in ligt (Noord-Holland, 
Zuid-Holland en Utrecht) staat waar het Waterbeheer-
plan van AGV aan moet voldoen. AGV rapporteert ten 
minste een maal per jaar aan gedeputeerde staten van 
deze provincies over de voortgang van de uitvoering 
van het beheerplan, de mate waarin de gestelde doelen 
worden bereikt, de redenen van eventuele afwijkingen 
en de voorgestelde maatregelen.

1.2  Leeswijzer

Hoofdstuk 2
Op hoofdlijnen zijn de resultaten weergegeven van de 
evaluatie van het vorige Waterbeheerplan. Op basis 
van deze evaluatie zijn verbeterpunten geformuleerd 

die zijn gebruikt bij het opstellen van dit Waterbeheer-
plan.

Hoofdstuk 3
Geeft de visie van AGV voor de middellange termijn, 
dat wil zeggen over drie planperioden, oftewel 2027. 
Een nieuwe langetermijnvisie zal in de looptijd van dit 
waterbeheerplan worden opgemaakt. 

Hoofdstuk 4 
Geeft een overzicht het beleidskader waarbinnen AGV 
zijn taken uitvoert en een opsomming van de belang-
rijkste Europese, rijks-, nationale en provinciale wet-
ten, verordeningen en richtlijnen op het gebied van 
waterbeheer. Ook de regulerings- en beheerinstrumen-
ten van het waterschap zelf komen aan de orde.

Hoofdstukken 5, 6 en 7 
Gaan in op de hoofdtaken van het waterschap: veilig-
heid, voldoende water en schoon water. Voor elk van 
deze thema’s is aangegeven wat het wensbeeld is op 
de middellange termijn, wat de doelen zijn en de aan-
pak op hoofdlijnen is en op welke indicatoren de resul-
taten van dat taakveld zullen worden beoordeeld. De 
bij de indicatoren opgenomen normen zijn door AGV 
voor dit WBP ontwikkelde normen.

Hoofdstuk 8 
Beschrijft de invulling die AGV geeft aan de maat-
schappelijke neventaken: vaarweg- en nautisch beheer, 
recreatief medegebruik van wateren en dijken, zorg 
voor natuurwaarden en bevordering van cultuurhistori-
sche, landschappelijke en architectonische waarden.
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Hoofdstuk 9 
Geeft de financiële onderbouwing van de maatregelen 
voor de planperiode. 
Het geeft tevens een beschrijving van het jaarlijks uit 
te brengen uitvoeringsprogramma. 

Hoofdstuk 10
Gaat in op de communicatie met de omgeving. Het 
beschrijft de manier waarop AGV het contact en de 
samenwerking met de inwoners, bedrijven en partners 
wil onderhouden en waar mogelijk verbeteren. Voor-
lichting, inspraak, relatiemanagement en klachtenbe-
handeling komen hier aan de orde.

Bijlage 1 
Bevat het overzicht van de AGV-regelgeving en de 
AGV-beleids- en uitvoeringsnota’s: de vigerende 
nota’s met doorkijk naar de nota’s die in de planperio-
de zullen worden opgesteld of geactualiseerd. 

Bijlage 2
Geeft een toelichting op de formele functies die aan 
wateren en gebieden zijn toegekend en de wijze waar-
op AGV hier bij het beheer rekening mee houdt. De 
toegekende functies zijn weergegeven op kaart 1.

Bijlage 3
Hierin zijn kaarten opgenomen over:
■ Functies
■ Ligging Waterkeringen

■ Reconstructie waterkeringen
■ Watergebiedsplannen
■ Stedelijke waterplannen
■ Wateropgaven 
■ Bergingslocaties
■ Potentiële saneringslocaties
■ Afvalwaterdisctricten
■ Vaarwegen
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Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft in het Waterbeheerplan 

2006-2009 de bestuurlijk doelen concreet gemaakt.  

De effectiviteit van het voorgenomen beleid is tijdens de 

planperiode getoetst en geëvalueerd met behulp van 

toestandsindicatoren. 

Met de Evaluatie Waterbeheerplan 2006-2009 sluit AGV de 

beleidscyclus WBP 2006-2009 af. 

De evaluatie vormt de start voor de nieuwe beleidscyclus.

2 Evaluatie WBP 2006-2009
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Evaluatie WBP 2006-2009

Bereikte doelen
AGV heeft in de planperiode de gestelde doelen 
bereikt voor de thema’s veiligheid van de primaire 
keringen, de operationele staat van de calamiteitenor-
ganisatie, de actualiteit van de peilbesluiten, het op 
orde hebben van de waterberging en de bevaarbaar-
heid van de vaarwegen. 
Voor het thema Afvalwaterketen heeft AGV het 
merendeel van de doelen bereikt op de onderdelen 
inzamelen van afvalwater, duurzame bedrijfsvoering 
en emissies uit de afvalwaterketen. 
De rwzi’s presteren als geheel ruim boven de doelstel-
ling en voldoen aan de vergunningeisen. Bij enkele 
specifieke rwzi’s vormt de effluentlozing nog een knel-
punt voor de watersysteemdoelstellingen; een inmid-
dels opgesteld maatregelenprogramma zal naar ver-
wachting deze negatieve beïnvloeding in de komende 
planperiode wegnemen. 
De samenwerking met het Afval-Energiebedrijf (AEB) 
van Amsterdam heeft een belangrijke impuls gegeven 
aan het verduurzamen van de bedrijfsvoering van de 
rwzi’s.
 
Nog niet (geheel) bereikt
Een aantal doelen heeft AGV niet gehaald. Voor die 
situaties zijn de maatregelen wel voorbereid, maar nog 
niet gerealiseerd. De aanleiding is veelal de afhanke-
lijkheid van het waterschap van derden. Voorbeeld is 
het aanscherpen of uitbreiden van wet- en regelgeving 
door hogere overheden. Ook stagneert in sommige 
gevallen de medewerking van overheden en maat-

schappelijke groeperingen aan plannen met gevolgen 
voor de openbare ruimte.
De doelen voor de regionale keringen zijn onvoldoen-
de bereikt. 
Oorzaken zijn nieuwe regelgeving voor voorbereiding 
van kadereconstructies en het explicieter worden van 
de belangenverschillen tussen natuur en cultuur ener-
zijds en de te hanteren veiligheidsnormen anderzijds. 
Het op orde brengen van de regionale keringen zal 
hoge prioriteit moeten krijgen in de volgende planperi-
ode, met name door in te zetten op een goed omge-
vingsmanagement.

Het daadwerkelijk instellen van peilen conform de 
peilbesluiten heeft vertraging opgelopen. Het verrui-
men van een aantal (trajecten in) boezemwateren en 
het baggeren van watergangen zal de waterbergings-
functie en de afvoercapaciteit verder optimaliseren. 

AGV heeft de beleidsdoelen voor de ecologische toe-
stand gedurende de planperiode wel lokaal, maar niet 
structureel en gebiedsbreed gemonitord. 
Er is nog onvoldoende inzicht in de relatie tussen meet-
frequentie en effectbeoordeling. Een voorlopig deskun-
digheidsoordeel wijst uit dat de ecologische toestand 
gelijk is aan de situatie bij aanvang van de planperiode. 
De chemische toestand is wel gemonitord. Ook die is 
vergelijkbaar met de situatie bij aanvang van de plan-
periode, maar nog niet in overeenstemming met de 
doelen. 
 
In de planperiode is een bronnenstudie verricht die 
handvatten geeft om gerichter lozingen aan te pakken 
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die moeilijk te beïnvloeden zijn, zoals de diffuse  
emissies.

Aanbevelingen 
In aanvulling op deze aandachtspunten per thema  
gelden de volgende algemene aanbevelingen voor de 
nieuwe planperiode:

1.  De ambitie verwoord in beleidsdoelen wordt getoetst 
op haalbaarheid waarin de bestuurlijke wens en de 
bestuurlijke realiteit scherper worden onderscheiden.

2.  De hierop geformuleerde maatregelen zijn nog ster-
ker gericht op het realiseren van deze beleidsdoelen, 
met het zwaartepunt op het op orde brengen/in stand 
houden van een goed functionerend watersysteem.

3.  Voor het op tijd kunnen realiseren van plannen is 
hechte samenwerking nodig met de overheidspart-
ners in het waterbeheer, zoals provincies en gemeen-
ten en met overige betrokken partijen.

4.  Er is een heldere en eenduidige strategie nodig in de 
afstemming en communicatie binnen de beherende 
partijen van de (afval)waterketendriehoek: rioolbe-
heer – zuiveringsbeheer – oppervlaktewaterbeheer.

5.  Om beter op de landelijke en/of regionale ontwikke-
lingen in te kunnen spelen worden in het waterbeheer-
plan doelen vooraf niet “dichtgetimmerd” met maatre-
gelen. Het is effectiever om de maatregelen die nodig 
zijn om het doel te bereiken, jaarlijks vast te stellen in 
bijvoorbeeld een uitvoeringsmodule van het WBP.

6.  Voor de aan- en bijsturing is het noodzakelijk dat het 
bestuur jaarlijks een rapportage ontvangt die voor 
elk thema inzicht biedt in de bereikte voortgang, de 
kosteneffectiviteit van de uitgevoerde maatregelen, 
het verwachte doelbereik in 2015 in relatie tot de in 
het WBP vastgelegde indicatornormen en de pro-
grammering en begroting voor het daaropvolgende 
jaar.

vooR REALisATiE vAn 
PLAnnEn is HEcHTE 
 sAmEnWERking nodig 
mET dE PARTnERs in 
HET WATERBEHEER
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De visie is opgesteld als wensbeeld voor de middellange termijn: 

een beeld van de situatie die we over drie planperiodes bereikt 

willen hebben.

In dit hoofdstuk is de gewenste situatie beschreven voor de 

positie en de rol die AGV inneemt tussen de andere spelers in het 

waterbeheer en de ruimtelijke inrichting van het AGV-gebied. 

Deze visie vormt het kader voor de wensbeelden voor veiligheid, 

voldoende water, schoon water en de neventaken. Deze zijn 

steeds opgenomen in de inleiding van de hoofdstukken die aan 

elk van deze thema’s zijn gewijd.

3 Visie 2027
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AGV doet zijn werk als regionale functionele overheid 
in een speelveld waar veel partijen hun wensen, belan-
gen en randvoorwaarden inbrengen. 

Voortgang door samenwerking 
Met de bestuurlijke partners – Rijk, provincies, en 
gemeenten – werkt AGV constructief samen om zijn 
watersysteemdoelen te verwezenlijken. Provincies en 
gemeenten spelen een belangrijke rol om onze ambities 
te laten doorwerken in bestemmingswijzigingen, 
grondverwerving of vergunningentrajecten, maar ook 
bij de realisering van de waterbergingsgebieden, water-
gebiedsplannen, peilbesluiten en dijkverbeterings-
trajecten. 

AGV benut de medewerking, veldkennis en belangen 
van burgers en maatschappelijke partijen voor het wel-
slagen van zijn beleid, plannen en projecten. Hun 
inbreng wordt gebruikt om tot een goede bestuurlijke 
afweging te komen en de plannen te verbeteren. 
Met goede voorlichting en zoeken naar creatieve oplos-
singen die zo veel mogelijk partijen tot voordeel strek-
ken bevordert AGV de voortgang van plannen en pro-
jecten. 

Vermindering regeldruk
De waterwetgeving stelt AGV in staat particuliere, 
zakelijke en overheidsinitiatieven te faciliteren met zo 
min mogelijk administratieve lastendruk voor de initia-

tiefnemers. Dit betekent dat deze voor hun activiteiten 
zoveel mogelijk kunnen volstaan met een melding. 
Als toch een vergunning nodig is, dient de initiatief-
nemer de aanvraag digitaal in bij het centrale door de 
gemeente beheerde loket voor omgevings- en water-
vergunningen. 
Gemeente en waterschap werken achter dit loket 
nauw samen bij het verwerken van de vergunningaan-
vragen. Vlotte afhandeling en integrale beoordeling 
van de aanvraag maken dat de initiatiefnemer snel en 
met heldere randvoorwaarden aan de slag kan. 
Behoud en waar mogelijk verbetering van leefomge-
vingskwaliteit blijft uiteraard de belangrijke rand-
voorwaarde. 
Provinciale verordeningen of ander hoger regulerings-
kader regelt alleen datgene waarvoor het waterschap 
niet over een eigen effectief instrument beschikt.

Partner in ruimtelijke ontwikkeling
Bij ruimtelijke ontwikkelingen in de regio zit AGV 
vanaf de start aan tafel met provincies, gemeenten en 
particuliere initiatiefnemers. AGV is proactief advise-
rend in ruimtelijke plannen en vervult waar mogelijk 
een partnerrol met brede kijk in alle projecten waar 
dit effectief is. Ook voert het in opdracht en op kosten 
van derden werkzaamheden uit ten dienste van de 
ruimtelijke planvorming waar dit meerwaarde kan 
hebben voor de inpassing van water in de ruimtelijke 
ordening. 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: aan het werk 
midden in de samenleving
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De watercyclus
AGV beheert het watersysteem niet als taak op zich, 
maar als onderdeel van het samenhangende complex 
van waterketen- en watersysteemtaken dat we inmid-
dels aanduiden als de watercyclus. Dit omvat de taken 
drinkwatervoorziening, afvalwaterinzameling, regen-
waterverwerking, rioolwaterzuivering, grond- en 
oppervlaktewaterbeheer en bescherming tegen over-
stroming. 

Omdat AGV deze visie deelt met de gemeente 
Amsterdam laten beide hun watertaken uitvoeren door 
hun gemeenschappelijke organisatie Waternet. Water-
net voert deze taken planmatig en in samenhang uit en 
functioneert daardoor als watercyclusbedrijf. 
Het concept van de watercyclus leent zich bij uitstek 
voor een integrale aanpak van de opgaven die zich 
voordoen op het gebied van zekerheid, klimaat, zuive-
ringstechnieken, waterkwaliteit, ecologie en natuurbe-
heer, water & energie en ruimtelijke ordening. 
Hierdoor realiseren beide opdrachtgevers van Water-
net een duurzame omgevingskwaliteit, volksgezond-
heid en veiligheid. Niet alleen in fysieke zin, maar 
ook op beleidsniveau en in uitvoering en techniek 
grijpen de processen van de watercyclus op elkaar in. 
Tegelijkertijd is het een herkenbaar beeld voor de 
mensen, bedrijven en organisaties voor wie Waternet 
werkt. Deze watercyclus is daarom het symbool van 
de samenwerking. 
De watercyclus aanpak leidt niet alleen tot verbete-
ring van de resultaten op elk van de onderdelen maar 
ook tot kostenbesparingen over het geheel van het 
watercyclusbeheer. 

Met de gemeenten buiten Amsterdam heeft AGV een 
verregaande samenwerking op verschillende thema’s 
van de watercyclus, met name op het gebied van 
afvalwaterinzameling, regenwaterverwerking en 
grond- en oppervlaktewaterbeheer.

Kosteneffectief
Kostenbesparingen geven invulling aan het streven 
om inwoners en bedrijven via de waterbelastingen en 
-heffingen financieel zo min mogelijk te belasten. Zij 
leiden helaas niet tot verlaging van deze lasten, wel 
helpen zij de stijging daarvan te beperken. Deze stij-
ging is onontkoombaar gebleken, omdat uitwerking is 
gegeven aan de afspraken met andere overheden over 
onder andere het Nationaal Bestuursakkoord Water en 
de Kaderrichtlijn Water en de daaruit voortvloeiende 
verplichtingen. 
Bij het opstellen van begrotingen weegt AGV zorg-
vuldig af of andere gewenste maatregelen en investe-
ringen mogelijk zijn. Hierbij kijkt het waterschap 
altijd naar effecten van zijn beleid en naar efficiency-
maatregelen en ombuigingen. Het houdt in de gaten 
wat zijn kerntaken zijn. Centraal daarbij staat dat 
maatschappelijke kosten en baten in evenwicht zijn.

Duurzaamheid
AGV draagt een duurzaam beleid uit en heeft Water-
net opgedragen dit in praktijk te brengen. Waternet 
doet dit door aan te sluiten bij de speerpunten van het 
rijksbeleid voor een duurzame en klimaatbestendige 
toekomst: adaptatie (aanpassen aan een veranderend 
klimaat), mitigatie (reductie uitstoot broeikasgassen) 
en innovatie. De uitstoot aan broeikasgassen is binnen 
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Waternet zichtbaar gemaakt via de methodiek van de 
klimaat-voetafdruk. Bij elk van de taken gaat Water-
net na hoe het deze CO2-gerelateerde emissies (ver-
der) kan terugdringen om zodoende te komen tot een 
klimaatneutrale bedrijfsvoering. De synergie tussen 

water en energie is geoptimaliseerd. Met name de 
potentie van rioolwaterzuivering als bron voor ener-
gieproductie wordt ten volle benut door verregaande 
koppeling tussen de bedrijfsvoering van het zuive-
ringsproces van AGV en van het communale Afval-
Energiebedrijf. Grote kapitaalsinvesteringen zijn 
gekenmerkt door flexibiliteit en worden voorafgegaan 
door een levenscyclusanalyse.

Kennis delen
AGV manifesteert zich als regionale kennisautoriteit 
op watergebied. Dit geldt in de eerste plaats voor de 
taken die binnen haar eigen opdracht vallen. Maar 
ook zet AGV in opdracht van andere partijen deze 
kennis en expertise in. Voor ontwikkelingslanden stelt 
AGV zijn kennis en ervaring beschikbaar via Wereld 
Waternet.

WATERscHAP AmsTEL, gooi En vEcHT En 
 gEmEEnTE AmsTERdAm HEBBEn HET concEPT  
vAn dE WATERcycLus gEïnTRoducEERd
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Voor de uitvoering van de waterschapstaken en de formulering 

van eigen beleid en regelgeving is AGV gebonden aan beleid en 

wetten van de Europese en Nederlandse overheid. 

Ook het beleid en de verordeningen van de provincies waar het 

AGV-beheergebied in ligt, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht, 

zijn kaderstellend. 

4  Beleids- en wettelijke  
kaders en instrumenten
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4.1  Wetten en verordeningen

De Europese Unie vaardigt richtlijnen uit die de  
lidstaten  effectueren via  hun nationale wetgeving. 

De belangrijkste Europese richtlijnen met 
doorwerking naar het  waterbeheer zijn: 
■  De Kaderrichtlijn Water (KRW)
■  De Richtlijn prioritaire stoffen 
■  De Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn
■  De Grondwaterrichtlijn
■  De Zwemwaterrichtlijn 
■  De Richtlijn overstromingsrisico’s
■  De Richtlijn stedelijk afvalwater 

Belangrijkste Nationale wetten voor het  
waterbeheer zijn: 
■  De Waterwet
■  De Wet gemeentelijke watertaken (wordt op termijn 
opgenomen in de  Waterwet) 
■  De Waterschapswet
■  De Wet bodembescherming 
■  De Wet ruimtelijke ordening (Wro)
■  De Wet milieubeheer
■   De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo)
■   De Natuurbeschermingswet en de Flora- en  

Faunawet
■   Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 

zwemgelegenheden (Whvbz)
■   Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 

(BKMW)

Provinciale regelgeving:
■   Het (interprovinciaal) Reglement van Bestuur geeft 

in tekst en op kaarten weer wat de taken van AGV 
zijn. 

■   In de Waterverordening AGV 2009 hebben de  
provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland 
een aantal aanvullende regels op de Waterwet vast-
gelegd. Hiermee moet AGV rekening houden bij het 
uitvoeren van de taken. 

■  Daarnaast heeft iedere provincie een eigen 
Scheepvaartwegen verordening.

‘Eigen’ regelgeving AGV
De Keur is een specifiek op het beheergebied van het 
waterschap afgestemde verordening. Daarin geeft het 
waterschap, in aanvulling op de algemene wet- en 
regelgeving van Rijk en provincie, aan hoe gebruikers 
van het watersysteem, ter bescherming, om dienen te 
gaan met de wateren, oevers, keringen en waterkunst-
werken in het gebied.
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4.2  Beleid en plannen

Rijk, provincie en waterschappen brengen gelijk-
tijdig en onderling afgestemd in een zesjaarlijkse 
plancyclus hun beleidsplannen uit. De planperiode 
van de huidige plannen is 2010-2015.

Nationale plannen
■   Het rijksbeleid voor het waterbeheer is neergelegd 

in het Nationaal Waterplan. Onderdeel van het 
Waterplan zijn de Stroomgebiedbeheerplannen van 
de stroomgebieden Rijndelta, Maas, Schelde en 
Eems met daarin de doelen voor de Kaderrichtlijn 
Water. 

■   De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op 
de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Deze 
nota en het Nationale waterplan hebben een sterke 
onderlinge koppeling.

■   Het Nationaal Bestuursakkoord Water – actueel 
(NBW) (2008) geeft maatregelen en een tijdpad 
voor het gezamenlijk aanpakken van de water-
opgave van Nederland. 

Provinciale plannen
Ook op provinciaal niveau sluiten de plannen voor 
waterbeheer en ruimtelijke ordening op elkaar aan. Dit 
gebeurt door onderlinge afstemming van respectieve-
lijk de regionale waterplannen en de structuurvisies 
van elk van de drie betrokken provincies (Noord-Hol-
land, Zuid-Holland en Utrecht). 

Beleidsplannen van het waterschap
■   In dit Waterbeheerplan (WBP) legt AGV beleids-

doelen, maatregelen en kosten op hoofd lijnen vast. 
Eind 2009 is reeds het KRW-deel van het WBP 
vastgesteld.

■    Het beleid van het waterschap is uitgewerkt in 
beleidsnota’s per thema of taak. 

Gemeentelijke plannen
■   In het wettelijk verplichte, vierjaarlijks op te stellen 

Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) legt de 
gemeente beleid, maatregelen en financiering vast 
voor (vuilwater)riolering, regenwaterverwerking en 
de zorgplicht voor grondwater. De gemeenten kan 
hierin ook het overige waterbeleid vastleggen. AGV 
is in adviserende zin vanaf de start van de planvor-
ming betrokken bij een GRP.

■   De gemeenten kunnen een stedelijk waterplan 
opstellen. Dit kan ook een waterplan of -visie zijn, 
bijvoorbeeld gekoppeld aan een structuurvisie. De 
gemeente ontwikkelt het plan samen met het water-
schap.

■   Gemeenten kunnen ook een structuurvisie opstel-
len. In een structuurvisie kunnen gemeenten ook de 
ruimtelijk aspecten van het waterbeheer op nemen.
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4.3  Uitvoeringsinstrumenten  
van het waterschap
AGV heeft een aantal instrumenten tot zijn beschik-
king om het watersysteem op orde te houden. De 
belangrijkste zijn:

1. Beheer- en onderhoud
2. Behandeling van afvalwater
3. Planvorming en peilbesluiten
4. Realisatie
5. Vergunningverlening
6. Handhaving
7. Planadvisering
8. Beleidsvorming

4.3.1  Beheer- en onderhoud

Beheer en onderhoud is het instrument voor het daad-
werkelijk op orde houden van de wateren, waterkerin-
gen en waterstaatkundige kunstwerken (sluizen, stu-
wen, dammen, gemalen etc.) in AGV-gebied. Dit start 
met een monitoringsprogramma voor het vaststellen 
van de actuele situatie van de wateren, oevers, dijken 
en kunstwerken. 

Watersysteeminformatie
De watersysteeminformatie die dat oplevert wordt ver-
geleken met de gewenste situatie die is vastgelegd in 
de legger of in andere eigen of provinciale normen 
waar het watersysteem aan moet voldoen. 
Vervolgens wordt vastgesteld welke maatregelen 

moeten worden genomen om afwijkende situaties 
weer op orde te brengen en wordt bekeken wie daar-
voor verantwoordelijk is.

Schonen en baggeren van primaire wateren 
Het schonen en baggeren van primaire wateren 
(hoofdwatergangen en boezemwateren) zorgt voor een 
ongestoorde aan- en afvoer van water door deze water-
lopen, houdt de wateren bevaarbaar en richt zich op 
het bereiken van waterkwaliteits- en natuurdoelen.

Beheer van de waterkeringen 
Het beheer van de waterkeringen, ofwel de kaden en 
dijken en de kunstwerken die daar onderdeel van zijn, 
is essentieel voor de bescherming tegen overstromin-
gen in het gebied. AGV legt in de legger vast wat de 
ligging en het gewenste profiel is. Aan de hand van 
een inspectieplan vinden toetsingen plaats. Afhanke-
lijk van het resultaat kan dat leiden tot groot onder-
houd, reconstructie of, wanneer zich onverhoopt ern-
stige gebreken aandienen, tot een calamiteiteningreep. 
Daarnaast is er het reguliere onderhoud. Hieronder 
valt maaien van grasmatten, snoeien van bomen en 
verwijderen van vuil en opschot. Muskusrattenbestrij-
ding is structureel onderdeel van het keringenbeheer 
(zie bijlage 3, kaart 3).

Nautisch en vaarwegbeheerder 
AGV is ook nautisch en vaarwegbeheerder van de 
meeste vaarwegen en een deel van de vaarwateren 
(plassen) in het beheergebied. Nautisch beheer is het 
reguleren van scheepvaartverkeer door onder meer 
regels, bebording, vergunningverlening en handha-
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ving. Vaarwegbeheer is het operationeel houden van 
de nautische infrastructuur ofwel de vaarwegen, slui-
zen, bruggen, afmeervoorzieningen, beschoeiing en 
andere werken. Dit doet AGV door baggeren, overig 
onderhoud en herstel, verwijderen gezonken of andere 
blokkerende voorwerpen, waardoor veilig en vlot 
scheepvaartverkeer mogelijk is op de aangewezen 
vaarwegen (zie bijlage 3, kaart 10).

Watersysteembesturing 
Watersysteembesturing is de discipline die zorgt voor 
dagelijkse bewaking en bijsturing van het waterpeil en 
de aan- en afvoer van water, bijvoorbeeld bij grote 
neerslag of juist droogte. Ook op waterkwaliteit wordt 
gestuurd.

Vastgoedbeheerder 
Als vastgoedbeheerder heeft AGV ruim 2300 kadas-
trale percelen in eigendom met een totale oppervlakte 
van bijna 1500 ha. Het gaat om gemalen, sluizen, 
bruggen, (voormalige) dienstwoningen, steunpunten, 
watergangen, dijken, beschermende gronden en ver-
spreid liggende grondpercelen. Het beheer van eigen-
dommen is gericht op een efficiënte taakuitvoering van 
AGV. Sommige percelen worden in gebruik gegeven 
aan derden. 
Het gebruik van eigendommen wordt vastgelegd in 
overeenkomsten. 

Kunstwerken en technische systemen 
Tenslotte beheert en onderhoudt AGV de kunstwerken 
en technische systemen: Het gaat om 225 poldergema-
len, 11 sluizen en 6 bruggen, 75 noodkeringen, meer 

dan 1300 stuwen en 1200 inlaten en overige installa-
ties zoals 3 historische windmolens, enige moderne 
windmolens, centrale post brugbediening, regenme-
ters, varend materieel, en grindkisten.

4.3.2  Behandeling van afvalwater

De zuiveringstaak van AGV omvat het transporteren 
en behandelen van stedelijk afvalwater. Dit omvat aan-
leg en beheer van de eindgemalen van de gemeentelij-
ke rioolstelsels, transportleidingen naar de rioolwater-
zuiveringsinstallaties (rwzi) en de rwzi’s zelf. Daartoe 
behoort ook verwerking, nuttig gebruik en afzet of 
lozing van de producten effluent, slib en gas.
Het gebied van AGV is onderverdeeld in 12 afvalwa-
terdistricten (zie bijlage 3, kaart 9, waarop voor elke 
rwzi vermeld de locatie en capaciteit, lozingspunt en 
lozingsvergunning-verlenende instantie). Een ‘afval-
waterdistrict’ omvat de door AGV beheerde rwzi en de 
daarop aangesloten gemeentelijke rioolstelsels. AGV 
neemt op een vastgesteld punt een afgesproken hoe-
veelheid stedelijk afvalwater uit gemeentelijke (soms 
particuliere) riolering over. Het stedelijk afvalwater is 
huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met 
bedrijfsafvalwater, afvloeiend regenwater, grondwater 
of ander afvalwater.
Voor een optimale afstemming tussen de werking van 
het gemeentelijk rioolstelsel en die van de ontvangen-
de rioolwaterzuiveringsinstallatie verricht AGV in 
voorkomende gevallen samen met een gemeente een 
Optimalisatiestudie afvalwater (OAS).
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Rioolwaterzuivering
De rwzi’s verwijderen biologische en chemische ver-
ontreiniging uit het stedelijk afvalwater. De basistech-
niek is steeds hetzelfde. Na een mechanische voorzui-
vering vindt biologische zuivering plaats met bacteriën 
(actief slib) in een beluchtingstank. Daarna vindt 
scheiding plaats van het gezuiverde afvalwater en het 
slib in de nabezinktank. Het gezuiverde afvalwater, het 
effluent, heeft een kwaliteit, die lozing op oppervlakte-
water mogelijk maakt. Het lozen gebeurt onder voor-
waarden, vastgelegd in de vergunning die de beheerder 

van het ontvangende water daarvoor heeft afgegeven. 
Waar deze lozing plaats vindt op AGV-water is AGV 
zelf de vergunningverlener, voor lozingen op rijkswa-
ter is dat Rijkswaterstaat. Het ontwaterde slib van de 
rwzi’s gaat naar het Afval Energie Bedrijf (AEB) van 
Amsterdam, die het in zijn centrale als brandstof 
gebruikt voor de elektriciteitsproductie. Dit geldt ook 
voor een groot deel van het biogas dat vrijkomt bij het 
zuiveringsproces van de rwzi Amsterdam-West. Het 
AEB levert warmte en energie terug aan de rwzi 
Amsterdam-West. Naast zuivering van stedelijk afval-
water beheert AGV individuele afvalwater-zuiverings-
units bij percelen in het landelijk gebied (IBA’s). Ook 

zuivert AGV op specifieke locaties oppervlaktewater, 
bijvoorbeeld door het defosfateren van het inlaatwater 
van natuurgebieden.

4.3.3  Planvorming en  
peilbesluiten
In watergebiedsplannen en stedelijke waterplannen 
worden maatregelen in onderlinge samenhang ontwor-
pen, gepland en uitgevoerd. Doorgaans bevatten deze 

plannen ook een uitwerking van het peilbeheer. 
Een watergebiedplan bevat een visie op een optimale 
waterhuishoudkundige inrichting en peilbeheer, met 
aandacht voor kwantiteit, grondwater, kwaliteit, ecolo-
gie, waterstaatkundige veiligheid, landbouw, land-
schaps-, natuur- en cultuurhistorische waarden en 
recreatieve mogelijkheden. Daarbij is een afweging 
tussen enerzijds deze belangen en waarden en ander-
zijds de gebruiksfuncties binnen en rondom het gebied 
doorgaans een zeer belangrijk onderdeel. Het peil-
beheer en de inrichting is gericht op de functies die 
provincies en gemeenten aan (deel)gebieden hebben 
toegekend. 

dE RiooLWATERzuivERingEn zETTEn Hun sLiB En 
gAs Af Bij HET AfvALEnERgiEBEdRijf En kRijgEn 
ER WARmTE En EnERgiE vooR TERug
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Peilbesluit
Kern van een watergebiedplan is het peilbesluit. Peil-
besluiten moeten elke 10 jaar geactualiseerd worden. 
In de afgelopen 10 jaar is op dit gebied een inhaalslag 
uitgevoerd. 
De waterhuishoudkundige inrichting stemt AGV af op 
de gemeentelijke visie op de ruimtelijke ordening. 

Stedelijke waterplannen 
Als gelijkwaardige partners maken AGV en de 
gemeenten samen stedelijke waterplannen. Ook deze 
bevatten een visie op het optimaal en integraal inrich-
ten en benutten van het watersysteem, in dit geval van 
het stedelijke gebied. AGV kiest voor een modulaire 
opbouw van deze plannen. 

Steeds wordt bij de start gekeken welke modules rele-
vant zijn voor een bepaald gebied. AGV streeft ernaar 
met alle gemeenten waarvoor dit relevant is een water-
plan op te stellen.
Planvorming omvat tevens participatie in beleidscircuits 
en planontwikkeling met gemeenten, provincies en Rijk.

4.3.4  Realisatie

Realisatie is de discipline die technische ontwerpen 
opstelt voor grotere technische installaties of ingrepen 
in het watersysteem. Dit gebeurt op basis van functio-
nele ontwerpen of programma’s van eisen. 
Realisatie omvat tevens het opdrachtgeverschap voor 
alle technische uitvoeringsprojecten. Voorbeelden van 
uitvoeringsprojecten zijn de reconstructie van kerin-

gen, saneringsbaggeren, realisatie van inrichtingsplan-
nen die voortkomen uit de gebiedsplannen en uitvoe-
ring van KRW-maatregelen. 
De werkzaamheden die daaruit voortvloeien variëren 
van verleggen, verbreden of uitdiepen watergangen, 
saneren, aanleggen en afsluitbaar maken van inlaten 
en renoveren of nieuwbouw van gemalen, stuwen, 
dammen en keringen. 
Ook restauratie van historische objecten behoort tot de 
taken van realisatie.

4.3.5  Vergunningverlening 

 Vergunningverlening is de schakel tussen beleid, wet- 
en regelgeving en de praktijk van het waterbeheer. Met 
vergunningen kan AGV concrete en afdwingbare voor-
waarden stellen aan het gebruik en de inrichting van 
wateren en waterkeringen en de directe omgeving 
daarvan, het gebruik van vaarwegen en het lozen van 
water op het oppervlaktewater. 
Hierbij weegt AGV voortdurend het individueel 
belang af tegen het algemeen belang. Klantgericht toe-
staan wat mogelijk is, maar voorkomen wat tot onver-
antwoorde risico’s voor de waterkwantiteit en water-
kwaliteit kan leiden. 
De Waterwet heeft ook de vergunningverleningbe-
voegdheid voor de grondwater-onttrekkingen bij het 
waterschap gelegd, met uitzondering van onttrekkin-
gen voor industriële toepassingen groter dan 150.000 
m3, koude-warmeteopslag en drinkwaterbereiding. 
Ook voor waterbodemingrepen gaat het waterschap de 
vergunningen verlenen.
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De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
geeft het waterschap recht van advies op vergunning-
verlening voor lozingen op het riool door gemeenten 
en provincies.
In het algemeen zorgt de nieuwe wetgeving voor bete-
re afstemming van vergunningverlening door lokale en 
regionale overheden (gemeente, waterschappen en 
provincies). 

Digitaal loket
Het aanbieden door deze overheden aan vergunning-
aanvragers van één loket, in combinatie met het no 
wrong door principe, leiden tot kortere procedures. 
De inzet van informatietechnologie maakt het tot een 
digitaal loket, die de klant de mogelijkheid biedt om 
vergunningaanvragen in te dienen op het moment dat 
het hem het beste schikt. 
Het Activiteitenbesluit, dat in 2010 een tweede tranche 
krijgt, zorgt voor verdere deregulering. Samen met de 
herziening van de Keur van AGV en de daaraan 
gekoppelde beleidsregels leidt het tot vermindering 
van het aantal activiteiten waarvoor vergunning of ont-
heffing nodig is, omdat het beleid meer wordt vastge-
legd in algemene regels. 

4.3.6  Handhaving

Waar Vergunningverlening de voorwaarden stelt con-
troleert Handhaving of burgers, bedrijven en overhe-
den zich ook daadwerkelijk aan deze voorwaarden 
houden. Behalve op naleving van (individueel afgege-
ven) vergunningen controleert Handhaving ook op 

naleving van algemene regels. Ook bevordert zij vlot 
en veilig vaarverkeer op de vaarwegen van AGV door 
toezicht te houden en indien nodig handhavend op te 
treden.
Met voorlichting, communicatie, bedrijfsbezoeken en 
surveillances bevordert Handhaving dat partijen zich 
aan de voorschriften houden: de preventieve handha-
ving. Wanneer een handhaver desondanks een overtre-
ding constateert kan hij, afhankelijk van de ernst, een 
waarschuwing geven, een dwangsom opleggen, 
bestuursdwang toepassen of een proces-verbaal opma-
ken. Naast planmatig toezicht behandelt Handhaving 
handhavingsverzoeken van derden.

Jaarlijkse schouw
Belangrijk onderdeel van de handhavingspraktijk is de 
Schouw, de jaarlijkse inspectie van  watergangen en 
toebehoren op de onderhoudseisen uit de Keur. Doel is 
te bepalen of zij zich in de juiste staat bevinden, met 
name of er geen belemmeringen zijn in de aan- en 
afvoer van water. Zonodig worden eigenaren gemaand, 
en later gecontroleerd, om de eventueel benodigde 
onderhouds- of herstelmaatregelen te nemen. 
Om te bepalen of watergangen op de vereiste diepte 
zijn kan een diepteschouw worden afgekondigd. Een 
diepteschouw vind bij voorkeur plaats nadat AGV de 
hoofdwatergangen heeft gebaggerd en wordt een jaar 
eerder aangekondigd. 
Tenslotte houdt Handhaving toezicht op de naleving 
van vergunningen die gemeenten en provincies verle-
nen voor indirecte lozingen (het lozingendeel van de 
Wabo-vergunningen). Zij adviseert vervolgens deze 
overheden of, en zo ja, welke handhavingsacties nodig 
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zijn. Het gaat om de lozingen die wezenlijke invloed 
hebben op de doelmatige werking van de rwzi of op 
het oppervlaktewater.

4.3.7  Planadvisering

Het watertoetsproces
AGV informeert en adviseert rijk, provincies en 
gemeenten over de wateraspecten in ruimtelijke plan-
nen. Doel is de waterbelangen goed te borgen, maar 
ook om samen met de initiatiefnemer tot een duur-
zaam en waterrobuust plan te komen. 
AGV gaat in een zo vroeg mogelijk stadium met de 
initiatiefnemer in overleg, omdat dan de kans om tot 
een optimaal watersysteem te komen het grootst is. In 
de planperiode zal AGV haar huidige proactieve werk-
wijze vanaf 2011 geleidelijk intensiveren door voor-
uitlopend op planvorming al met gemeenten (eventu-
eel rijk en provincie) in overleg te treden. 
Het informeren en adviseren leidt tot een waterpara-
graaf in het ruimtelijk plan, waarin de betreffende 
overheid de waterbelangen tegen alle andere belangen 
afweegt. Met de invoering van de nieuwe Wet ruimte-
lijke ordening (per 1 juli 2008) zal AGV steeds toetsen 
of haar belang afdoende meegewogen is, indien nodig 
een zienswijze indienen en in het uiterste geval een 
eventueel geschil aan de bestuursrechter voorleggen.
Bij projecten als IJburg, Zuidas en de Bloemendaler-
polder zat AGV de afgelopen jaren als partner aan 
tafel. AGV zal dit partnerschap in de loop van de plan-
periode voor meer projecten aangaan.
In het watertoetsproces neemt AGV in zijn advies alle 

wateraspecten mee. AGV baseert zich bij dit advies op 
de Keur en daaraan gekoppelde beleidsregels, op het 
beleid uit het WBP en overige beleidsnota’s en op de 
afspraken en maatregelen uit de watergebieds- en ste-
delijke waterplannen.

Advisering op gemeentelijke rioleringsplannen
Met de invoering van de Wet gemeentelijke waterta-
ken (2008) dienen gemeenten in het gemeentelijk rio-
leringsplan (GRP) naast aandacht voor inzameling van 
afval- en regenwater ook aandacht te besteden aan het 
aspect grondwater. 
Waar AGV voorheen via de Wvo-vergunning beper-
kingen kon stellen aan emissies uit overstorten en uit-
laten dienen gemeenten met de invoering van de 
Waterwet (eind 2009) deze zaken nu in het gemeente-
lijk rioleringsplan op te nemen.
Elke vier jaar stelt de gemeente een nieuw GRP op. 
Voor een optimale afstemming met het AGV-beleid 
adviseert AGV vanaf het begin van de planvorming. 
AGV zal hierbij ook vragen aandacht te besteden aan 
de overige wateraspecten. Het GRP biedt ruimte voor 
het opnemen van bestuursakkoorden tussen gemeente 
en waterschap. De provincie beoordeelt de GRP’s.

4.3.8  Beleidsvorming
AGV werkt het Europees, nationaal en provinciaal 
beleid uit voor de eigen uitvoeringspraktijk in beleids- 
en uitvoeringsnota’s. Een overzicht van de vigerende 
nota’s is te vinden in bijlage 1. Ook is hier aangegeven 
welke beleidsplannen of uitvoeringsnota’s AGV in de 
planperiode nog zal opstellen of herzien. 
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Het garanderen van voldoende waterstaatkundige veiligheid 

voor mensen, dieren en goederen is een taak waar AGV de 

hoogste prioriteit aan geeft. De inspanningen voor de komende 

jaren op dit thema worden voor een belangrijk deel bepaald 

door de Deltawet en het Deltaprogramma (2009). Deze geven 

aan hoe Nederland met de gevolgen van de klimaatverandering 

en de stijgende zeespiegel moet omgaan. Hierbij gaat het om 

de bescherming tegen overstromingen en het veiligstellen van 

de zoetwatervoorziening. Dit laatste komt aan de orde in 

hoofdstuk 6.2 Voldoende water. 

5  Veiligheid 
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5.1  Wensbeeld 2027 

De bescherming van het gebied heeft AGV  
opgebouwd in drie lagen: preventie, sturing op  
ruimtelijke inrichting en rampenbeheersing: 

Preventie 
De eerste beschermingslaag is Preventie, het op orde 
houden van robuuste waterkerende voorzieningen. De 
keringen langs het Noordzeekanaal, IJ en IJmeer, 
ofwel de primaire keringen, worden volledig volgens 
de planning en de normering van het Rijk gemonitord 
en zonodig verbeterd. 

De dijken in AGV-gebied langs het Amsterdam-Rijn-
kanaal zijn inmiddels ook in beheer bij AGV. De regi-
onale keringen, zijn op de afmetingen en sterkte 
gebracht die de provincies voorschrijven. Dit wordt 
gedaan rekening houdend met belangen van bewoners 
en bedrijven en met oog voor landschap, natuur, ecolo-
gie, cultuurhistorie en recreatie. 

Aantal inwoners, individueel slachtoffer- en groepsri-
sico en economische waarde bepalen in een gebied het 
beschermingsniveau en de prioriteit van verbeteringen 
aan de dijken. 

Hiertoe is onder andere het beschermingsniveau van 
de zone aan weerszijden van het Noordzeekanaal in 
verhouding gebracht met dat van de aangrenzende 
dijkringen 13 en 14. 

Dijkaanpassingen vinden plaats in goed overleg met 
betrokkenen. Bestrijding van muskusratten vindt 
plaats aan de hand van actuele onderzoeken gericht op 
effectiviteit en dierenwelzijn. 
Toezicht op de keringen, ook op de manier waarop 
derden daarvan gebruik maken, maakt deel uit van de 
bescherming. 
AGV past innovatieve technieken toe bij reconstructie 
en inspectie en maakt gebruik van innovatieve kering-
concepten, zoals de Deltadijken, en combineert waar 
mogelijk de keringenfunctie met natuur-, landbouw- 
en/of recreatiefunctie. 

Sturing op ruimtelijke inrichting 
Sturing op ruimtelijke inrichting  is de tweede 
beschermingslaag. De sturing is gericht op beheersing 
van overstromingsrisico’s. Hiertoe zit AGV in een 
vroegtijdig stadium aan tafel bij gemeenten, provin-
cies en andere initiatiefnemers. Doel is het ruimtelijke 
inrichtingsproces zodanig te sturen dat nieuwe bevol-
kingsconcentraties en vitale economische en infra-
structurele functies niet gerealiseerd worden in 
 gebieden met een hoog overstromingsrisico. Ook 
 stellen we voorwaarden aan de inrichting van deze 
voorzieningen. 

Rampenbeheersing 
Als derde beschermingslaag is daar de rampenbeheer-
sing. Een absolute veiligheid tegen overstromingen 
bestaat immers niet. Indien onverhoopt alsnog over-
stroming plaats vindt, is er snel een slagvaardige cala-
miteitenorganisatie geactiveerd die toegerust is om 
mensen, dieren en goederen zo snel en zo volledig 
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mogelijk veilig te stellen. Dit is belegd bij de veilig-
heidsregio’s, het samenwerkingsverband tussen een 
groep gemeenten, de provincie en het waterschap.

5.2  Doelen 2015   
 
Voor de primaire keringen: 
■  primaire keringen voldoen aan de eisen zoals gesteld 

in de Waterwet; monitoring en verbetering van de 
primaire keringen vinden plaats volgens het Hoog-
waterbeschermings-programma van het Rijk;

■  legger- en beheerregister zijn op orde;
■  AGV draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe, 

door het Rijk vast te stellen normen voor overstro-
mingskans van primaire keringen per dijkring in 
2011, gefaseerd in te voeren in het bestaande  
Hoogwaterbeschermings-programma, vanaf 2017 
definitief; 

■  aansluitend daarop wordt de daarbij behorende 
ruimtebehoefte voor toekomstige versterking van 
keringen in beeld gebracht en vastgelegd;

Voor de regionale keringen: 
■  door de provincie aangewezen genormeerde  

boezemkaden zijn volgens planning getoetst,  
verbeterd en beheerd; 

■  legger- en beheerregister regionale keringen op 
orde;

Voor keringen in het algemeen: 
■  implementatie van de muskusrattenbestrijdingstaak, 

na overname hiervan van de provincie, met inacht-

neming van dierenwelzijnaspecten en volgens de 
richtlijnen van de Landelijk Coördinatiecommissie 
Muskusrattenbestrijding (LCCM);

Voor sturing van ruimtelijke planning:
■  AGV geeft voor zijn gebied invulling aan de over-

stromingsrisicobenadering door ontwikkeling per 
dijkring van een risicozonering (in 2012), overstro-
mingsrisico-kaarten (2013) en –plannen (2015); ini-
tiatiefnemer is de provincie;

■  uitgaande van deze zonering beoordeelt AGV met 
het instrument van de Watertoets, de ruimtelijke en 
bouwplannen van provincies en gemeenten op over-
stromingsveiligheid van de geplande voorzieningen 
of objecten;

Voor calamiteitenbeheersing:
■  algemeen crisisbeheersingsplan AGV-Waternet,  

alsmede de sectorale AGV-bestrijdingsplannen op 
orde, geoefend en afgestemd met Rijk (hoogwaterin-
formatie en –waarschuwingssysteem) en veilig-
heidsregio’s;

Overig:
■  op basis van nog te ontwikkelen rijksbeleid (2012) 

geeft AGV voor zijn buitendijkse gebieden invulling 
aan het beleid voor bescherming tegen overstroming 
in buitendijkse gebieden. 
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Indicator: Indicatornormen:  Toelichting:

Indicatoren 2015 

Percentage van de primaire kerin-
gen dat voldoet aan de wettelijke  
veiligheidsnorm (Waterwet) in:
2011: 100%
2013: 100% 
2015: 100%

Percentage van de meest risicovol-
le regionale keringen dat voldoet 
aan de norm uit de provinciale 
waterverordening:
2011: 30% voldoet
2013: 60%  voldoet
2015: 100% voldoet

2011:  Alle plannen  
permanent actueel

2013: Idem
2015: Idem

2011:  Plannen regelmatig  
geoefend

2013: Idem 
2015: Idem

Alle 52,8 kilometers primaire 
kering zijn opgenomen in de  
3e toetsronde. Daaruit voort-
komende maatregelen worden 
opgenomen in het Hoogwater-
beschermingsprogramma.

138 km regionale keringen wordt 
aangemerkt als meest risicovol. In 
de provinciale verordening is 555 
km regionale keringen genor-
meerd. Deze keringen dienen tijdig 
aan de door de provincies gestelde 
normen te voldoen.

De zes bestrijdingsplannen worden 
op grond van een wettelijke ver-
plichting eenmaal per vier jaar 
geheel herzien. Indien nodig wor-
den de plannen zo nodig tussen-
tijds aangepast. Jaarlijks wordt een 
oefenjaarplan opgesteld waarin 
alle zes bestrijdingsplannen mini-
maal éénmaal per twee jaar wor-
den opgenomen.

Primaire keringen voldoen 
aan de normen

Meest risicovolle regionale 
 keringen voldoen aan de  
normen

Bestrijdingsplannen op orde

Bestrijdingsplannen geoefend
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5.3  Aanpak op hoofdlijnen

De aanpak bestaat uit vier sporen: 

1.  uitvoering van wettelijk verplichte werkzaamheden 
behorend bij de primaire taak van AGV: op orde 
brengen en houden van keringen en de daarvoor 
daarvoor benodigde werkzaamheden, zoals legger- 
en beheerregister, muskusrattenbestrijding en op 
orde houden crisisbeheersing;

2.  participeren in beleidscircuits en uitvoeringspro-
gramma’s van provincie en Rijk, waaronder het  

Deltaprogramma, ten behoeve van beleid buiten-
dijkse gebieden, ontwikkelen overstromingsrisico-
beleid en -uitvoering;

3.   advisering in ruimtelijke plannen van derden over 
waterveilige locatie en/of inrichting van de betrok-
ken projecten;

4.  kennisontwikkeling en innovatie.

De aanpak bij het thema Veiligheid wordt vooraf-
gaand aan elk jaar van de planperiode in het jaarlijkse 
WBP-maatregelenprogramma uitgewerkt.

Klimaatactieplan Waternet
(Zie bijlage 3, kaarten 2 en 3)

Behalve dat AGV uitvoering geeft aan het Deltaprogramma van het Rijk bereidt AGV zich voor 
op de verwachte klimaatverandering via het klimaatactieplan van zijn uitvoeringsorganisatie 
Waternet. Dit plan is een integrale benadering van enerzijds rekening houden met te verwachten 
gevolgen van klimaatverandering (anticipatie) en anderzijds bestrijden van de oorzaak ervan 
door terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen vanuit de eigen bedrijfsvoering (mitigatie). 

Kernpunten van het Klimaatactieplan zijn:
■  klimaatverandering betekent voor de waterkwaliteit hogere concentraties chemische stoffen, 

micro-organismen en algen;
■  er ontstaat meer watertekort in de zomer, meer wateroverlast in de winter, groter uitdrogings-

risico veendijken en versterking inklinking veenbodem; 
■  toename van de kans op falen regenwaterafvoer bij hoosbuien in de zomer;
■  het zuiveringsproces krijgt te maken met veranderende debieten, samenstelling en hogere 

temperaturen van het afvalwater;
■  verandering in (water-)flora en –fauna.
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Anticipatie op deze te verwachten gevolgen bestaat uit o.a.:
■  het climate-proof maken van de KRW-maatregelen, versterking brongerichte aanpak  

ecologische en biologische kwaliteit oppervlaktewater;
  beperken effecten hogere temperatuur oppervlaktewater;

■  optimaliseren aan- en afvoer en berging van water;
  modelstudie effecten klimaatverandering op grondwater;

■  waterbeheer en leefbaarheid in stedelijk  
gebied;

■  aanpassingen afvalwaterketen aan grotere variatie aan- en afvoer.

Aanpakken van de uitstoot van broeikasgassen als oorzaak van klimaat-
verandering krijgt zijn beslag in:
■  energiebesparing bij de bedrijfsprocessen;
■  productie van energie uit wind en zon op de eigen bedrijfsterreinen;
■  productie biogas en energie uit slib van de rwzi’s;
■  benutting koude en warmte uit water;
■  duurzaam gebruik chemicaliën.
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De zorg voor voldoende water in het beheergebied omvat een 

aantal taken. Op de eerste plaats zorgt AGV er voor dat in het 

beheergebied de waterpeilen zodanig zijn ingesteld dat de 

gebruiksfunctie van de deelgebieden wordt bediend. 

Sterk hiermee samenhangend geeft AGV sturing aan de 

aanvoer, de berging en de afvoer van water in en uit deze 

gebieden. 

6  Voldoende water
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Zorg voor voldoende water strekt zich ook uit over het 
grondwater. Sinds de invoering van de Waterwet in 
2010 voert het waterschap het regionale grondwater-
beheer, inclusief de bevoegdheid voor het vergunnen 
van een aantal typen grondwateronttrekkingen. Anti-
verdrogingsmaatregelen komen aan de orde in het 
KRW-deel van het WBP en in 8.3 Natuurwaarden. 

6.1  Peilbeheer

6.1.1  Wensbeeld 2027

Bij het peilbeheer zijn bestaande functies, zoals de 
provincies en gemeenten die hebben vastgesteld in de 
ruimtelijke ordening, het uitgangspunt. De functies 
worden zo goed mogelijk gefaciliteerd (zie bijlage 3, 
kaart 1: Functies). 
Daar waar faciliteren van functies in bepaalde gebie-
den niet meer mogelijk is, stelt AGV voor die gebie-
den een functiewijziging voor aan provincie en/of 
gemeente. 

Toekomstbestendig peilbeheer
Door het voeren van een toekomstbestendig peilbeheer 
is de bodemdaling in veenweidegebieden minimaal.
De watersystemen hebben een zodanig robuustheid dat 
zij in staat zijn zelfstandig extreme droogte of veel 
neerslag op te vangen zonder dat afwenteling plaats 
vindt in tijd, ruimte of milieucompartiment. Hiertoe 
zijn de peilvakken zo groot mogelijk gekozen. De 
omvang van de plangebieden voor watergebiedsplan-

nen is zodanig dat het betrokken watersysteem effec-
tief kan functioneren en maatwerk kan worden gele-
verd.
In natuurgebieden en recreatiegebieden wordt een 
flexibel peilbeheer gehanteerd: in natte perioden een 
hoger peil en in droge perioden een lager peil. Dit 
beperkt het in- en uitpompen van water en weert daar-
door ook water van ongewenste kwaliteit uit deze 
gebieden; vaarrecreatie blijft er desondanks mogelijk. 
Bestemmingsplannen en watergebiedsplannen zijn 
inhoudelijk en qua plancyclus op elkaar afgestemd.

6.1.2  Doelen 2015  

Doelen en maatregelen voor peilbeheer zijn vastgelegd 
in de Nota Peilbeheer (2010).
Na de inhaalslag van voorgaande jaren gaat het er de 
komende 6 jaar vooral om een percentage van 90% 
actuele peilbesluiten te behouden. Dat betekent wel 
dat we voor veel gebieden vrij kort na uitvoering van 
een vrij omvangrijk en ingrijpend plan terugkomen 
met een ‘tweede ronde’ met een peilbesluit en moge-
lijk inrichtingsmaatregelen. Dit kunnen ook KRW-
maatregelen zijn en aanpassingen aan nieuwe functies 
of aan knelpunten in het beheer. Voor de planning van 
watergebiedsplannen is het actueel houden van peilbe-
sluiten dus een belangrijke overweging, samen met 
uitvoering van KRW-maatregelen. 
Daarnaast is het van belang dat na vaststelling van het 
peilbesluit de hierin opgenomen peilen binnen afzien-
bare tijd ook daadwerkelijk worden ingesteld. 
De inspanningen om via peilbeheer de bodemdaling zo 
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veel mogelijk te remmen dienen tevens de klimaatdoe-
len, vanwege de substantiële hoeveelheden CO2 die 
vrijkomen bij inklinking van veengebieden.

Dit resulteert in de volgende doelen:
■  in het gehele beheergebied zijn de peilbesluiten 

actueel; 
■  alle peilbesluiten zijn 3 jaar na vaststelling  

ingesteld.

Indicator: Indicatornormen:  Toelichting:

6.1.3  Indicatoren

Percentage van het peilbesluit-
gebied met actueel peilbesluit.
2011: 90% actueel
2013: 90% actueel
2015: 90% actueel

Percentage van het peilbesluit-
gebied dat conform peil is  
ingesteld.
2011: 60% ingesteld
2013: 65% ingesteld
2015: 65% ingesteld

Het peilbesluitgebied AGV 
bedraagt 55.600 ha. De norm is 
afgestemd op peilbesluiten met een 
geldigheidstermijn van maximaal 
10 jaar. Maximale norm van 90% 
als gevolg van procedures en rela-
ties met andere gebiedsontwikke-
lingen zoals landinrichting.

Het peilbesluitgebied AGV 
bedraagt 55.600 ha. Het percentage 
in de norm is het aantal ha’s op 
peilvakniveau afgezet tegen het 
totale peilbesluitgebied.

Peilbesluiten actueel.

Peilen conform peilbesluit  
ingesteld.
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6.1.4  Aanpak op hoofdlijnen 

Peilbesluiten actueel en ingesteld
Het merendeel van het gebied is inmiddels voorzien 
van actuele peilbesluiten. In een 10-jaarscyclus houdt 
AGV de peilbesluiten actueel. Het ontwikkelen van 
een peilbesluit zal nog meer dan voorheen maatwerk 
zijn. Peilvakken zullen waar mogelijk groter worden 
gekozen om het watersysteem ter plaatse meer robuust 
te maken. De peilbesluiten geven de mogelijkheden 
weer voor flexibel peilbeheer in natuur- en recreatiege-
bieden.
Om de ingestelde peilen te kunnen handhaven zet 
AGV in op effectief beheer en onderhoud van gema-
len, inlaatwerken, stuwen, peilscheidende dammen en 
op het schonen van hoofdwatergangen. De huidige 
registratie van peilhoogten gebeurt bij het gemaal en is 
daarmee onvoldoende representatief voor het gehele 
peilvak. AGV past het monitoringsnetwerk hierop aan. 
In verschillende peilbesluiten komen gebieden voor 
met lintbebouwing waarvoor een hoogwaterbemaling 
nodig is. In de komende planperiode bepaalt AGV of 
het dit soort gebieden als afzonderlijk peilvak behan-
delt of als ontheffingsgebied binnen een peilvak. AGV 
participeert in onderzoek naar nieuwe technieken voor 
beperking van bodemdaling in veenweidegebieden, 
waaronder onderwaterdrainage. De Nota peilbeheer 
(2010) bevat een bodemkaart waarop de veenweidege-
bieden zijn aangegeven.

Watergebiedsplannen
Peilbesluiten worden ontwikkeld binnen een waterge-

biedsplan dat naast peilbeheer voorziet in beheer van 
waterkwaliteit, ecologie, waterstaatkundige veiligheid, 
landschaps-, natuur- en cultuurhistorische waarden en 
recreatieve mogelijkheden (zie bijlage 3, kaart 4). De 
tweede generatie watergebiedsplannen zal vooral 
gericht zijn op die delen van de gebieden waar knel-
punten aanwezig zijn en eventueel op implementatie 
van nieuw beleid of nieuwe leidraden. Zo kunnen zich 
nieuwe scenario’s aandienen vanwege bijgestelde 
prognoses voor klimaatveranderingen. 
Voor steeds meer bebouwde gebieden voeren we een 
watersysteemanalyse uit zoals we dat voor een (op het 
landelijk gebied gerichte) watergebiedplan doen. 
Daardoor zal de planning meer Amsterdamse polders 
gaan bevatten. 

Functies zijn leidend
AGV richt zich bij het opstellen van watergebieds-
plannen op de door de provincie toegekende functies. 
Bijlage 2 bevat een toelichting op de formele functies 
die aan wateren en gebieden zijn toegekend en de wij-
ze waarop AGV hier bij het beheer rekening mee 
houdt. AGV verleent in beperkte mate zijn medewer-
king aan de door de provincies op te stellen functiefa-
ciliteringskaarten. Daarnaast zal AGV bevorderen dat 
het beleid, de uitvoeringsprogramma’s en de plancycli 
van de watergebiedsplannen van het waterschap ener-
zijds en van de structuurvisie en bestemmingsplannen 
van de gemeenten anderzijds beter op elkaar worden 
afgestemd.
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Gewenst grond- en oppervlaktewaterregime
De watergebiedsplannen vormen ook een goede basis 
om per peilgebied na integrale afweging een ‘Gewenst 
Grond- en oppervlaktewaterregime’ (GGOR) vast te 
stellen. Met ingang van 2006 is het vaststellen van 
GGOR een onderdeel van het vaststellen van waterge-
biedsplannen geweest. Begin 2010 wordt bovendien 
met een inhaalslag bij de watergebiedsplannen uit 
2002-2005 een GGOR vastgesteld. In 2011/2012 vol-
gen dan de laatste GGOR’s voor vaststelling.
Op basis van de GGOR’s zal AGV aangeven in welke 
mate functies worden bediend, of en hoe peilbeheer 

nog verder kan worden geoptimaliseerd, of zal AGV 
pleiten bij provincie en gemeenten voor ruimtelijke 
keuzen, zodanig dat hydrologische bediening daarvan 
beter mogelijk wordt en zo mogelijk grotere gebieden 
met één peil kunnen worden bediend.

De aanpak bij het thema Peilbeheer wordt voorafgaand 
aan elk jaar van de planperiode in het jaarlijkse WBP-
maatregelenprogramma uitgewerkt.

6.2  Aan- en afvoer van water,  
waterberging

6.2.1  Wensbeeld 2027 

Water in het gebied wordt waar mogelijk vastgehou-
den. Waar dat ter plaatse niet mogelijk is bergt AGV 
dit tijdelijk op een locatie binnen het beheergebied die 
daarvoor geschikt en ingericht is. Pas in laatste instan-
tie vindt afvoer plaats naar buiten het gebied. 

De capaciteit van de boezems in AGV-gebied is vol-
doende om water tijdig af of aan te kunnen voeren. 
Aan- en afvoer van water naar of van gebieden van 
andere waterbeheerders is geregeld in waterakkoor-
den. Daarin zijn behalve de generieke kwantiteit ook 
zaken geregeld als kwaliteit, calamiteitenbestrijding 
bij wateroverlast dan wel droogte en eventueel zoet-
watervoorziening. 
In de RO-plannen van provincies en gemeenten zijn 
voldoende gebieden voor waterberging aangewezen 
om aan de wateropgave te voldoen. Door de betrok-
kenheid van AGV bij ruimtelijke plannen is ook in 

dooR BETRokkEnHEid Bij  RuimTELijkE PLAnnEn 
is ook in sTERk vERsTEdELijkT gEBiEd voLdoEn-
dE WATERBERging AAnWEzig
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sterk verstedelijkt gebied voldoende waterberging aan-
wezig. Regenwater wordt zo veel als mogelijk recht-
streeks geïnfiltreerd of, al dan niet via een regen-
waterzuivering, naar het oppervlaktewater afgevoerd. 
Rioolstelsels en rioolwaterzuiveringsinstallaties  
functioneren hierdoor optimaal wat ten goede komt 
aan de waterkwaliteit en aan beperking van lasten  
voor burgers en bedrijven.

6.2.2  Doelen 2015  
(zie bijlage 3, kaarten 6 en 7) 

■  wateropgave geïnventariseerd en voor 90%  
uitgevoerd;

■  baggeropgave voor de hoofdwatergangen is  
geïnventariseerd en voor 50% uitgevoerd; 

■  plan voor inrichting Polder de Ronde Hoep als  
calamiteitenpolder op orde en uitgevoerd; dieren-
welzijnaspecten worden daarbij meegenomen.

Indicator: Indicatornormen:  Toelichting:

Indicatoren 2015

percentage van de door AGV  
zelf te realiseren waterberging:
2011: 20 % gerealiseerd
2013: 20 % gerealiseerd
2015: 100% gerealiseerd

De wateropgave is voor AGV 493 
ha; dat is 0,7% op het totaal van 
70.170 ha.  Ca. 50% van de water-
opgave maakt onderdeel uit van 
grootschalige themagebieden 
waarvoor de provincie verantwoor-
delijk is. De overige 50% kan 
AGV met fijnmazige maatregelen 
zelf uitvoeren.  Voor NBW- actueel 
is de afspraak voor betrokken 
overheden dat in 2012 wordt 
bezien of met nieuwe klimaatsce-
nario’s een nieuwe wateropgave 
wordt berekend.

Wateropgave NBW  
gerealiseerd
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6.2.3  Aanpak op hoofdlijnen

■  AGV neemt het (blijvend) laten voldoen van de pol-
ders aan NBW-normen op in watergebiedsplannen 
en stedelijke waterplannen. 

■  AGV zal gemeenten in het watertoetsproces bij 
ruimtelijke plannen adviseren over het opnemen van 
waterbergingslocaties (klein en groot) en alternatie-
ve vormen van berging.

■  Om ook lokaal overlastsituaties te voorkomen zal 
AGV meer dan voorheen kijken naar bergingsmoge-
lijkheden in de haarvaten van het systeem, eventueel 
ook buiten het betreffende gebied. AGV zal dit reali-
seren via grondaankoop of door de inzet van de 
schaderegeling voor waterberging.

■  Voor de realisatie van grootschalige waterber-
gingslocaties levert AGV inbreng in het ontwerp van 
ruimtelijke plannen: Bloemendalerpolder, Bovenker-
kerpolder, Noorder Legmeerpolder, Maarsseveen-
Westbroek,  Noorderparkgebied, Horstermeer.  

■  Voor het behoud van de aan- en afvoerfuncties vindt 
in een 10-jarige cyclus het onderhoudsbaggeren 
plaats. De planning wordt vastgelegd in een Meerja-
renplan Baggeren 

■  AGV onderzoekt de mogelijkheden om knelpunten 
in het boezemsysteem op te lossen.

■  Voor de verdeling van zoet water tussen de verschil-
lende gebruikers in droge perioden hanteert AGV de 
regionale verdringingsreeks Amstelland, zoals deze 
is opgesteld met de regionale partners en vastgelegd 
in de provinciale verordening.

■  AGV neemt op regionaal en landelijk niveau deel 
aan onderzoeken en discussie over zoetwatervoor-

ziening en verzilting, o.a. via het deelprogramma 
Zoet water van het Deltaprogramma. 

■  De uitkomsten van de Deltacommissie en alternatie-
ve mogelijkheden van zoetwatervoorziening worden 
meegenomen in waterakkoorden.

De aanpak bij het thema Wateraan-, -afvoer en  
-berging wordt voorafgaand aan elk jaar van de  
planperiode in het jaarlijkse WBP-maatregelen-
programma uitgewerkt.

6.3.  Grondwater

6.3.1  Nieuw beleid en wetten

Beleid en wetgeving voor grondwaterbeheer zijn sterk 
in beweging. 
De Waterwet (2010) stelt dat grondwater integraal 
onderdeel is van het watersysteem en dat de water-
schappen bij provinciale verordening als beheerder 
worden aangewezen voor het regionale watersysteem 
of onderdelen daarvan. De provincies zijn verantwoor-
delijk voor het strategische (grond)waterbeleid. Het 

gRondWATER is 
 inTEgRAAL ondERdEEL 
vAn HET WATERsysTEEm
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Waterschap als partner in gebiedsontwikkeling

De onderwerpen in dit hoofdstuk, maar ook de andere waterbeheertaken hebben alle sterk te 
maken met de inrichting van de openbare ruimte. Water speelt een steeds grotere rol in ruimte-
lijke ordening. AGV denkt waar mogelijk in een vroeg stadium mee in ruimtelijke ontwikkel-
projecten. Door actief te participeren in integrale gebiedsopgaven geeft AGV invulling aan zijn 
verantwoordelijkheid om duurzame, ecologisch gezonde watersystemen te ontwikkelen, mede 
rekening houdend met de verwachte klimaatveranderingen. 

Door tijdige en intensieve samenwerking tussen een waterschap en ruimtelijke ordenaars ont-
staat ook oog voor elkaars belang. Dat leidt uiteindelijk tot multifunctioneel en doordacht ruim-
tegebruik. Bovendien worden bestuurlijke impasses voorkomen, dan wel snel doorbroken. Per 
project kiest het bestuur van AGV weloverwogen zijn rol. Als het kan neemt AGV actief deel 
aan de ontwikkeling. Zo nodig is het waterschap bereid om risico’s te dragen. In andere gevallen 
is dit een pro-actieve maar nog enigszins een traditionele rol als planadviseur of beoordelaar. 

In Amsterdam participeert het waterschap in de ontwikkeling van IJburg en de Zuidas. In de 
Bloemendalerpolder, een gebiedsontwikkeling tussen Muiden en Weesp, gaat de participatie al 
een stap verder. Hier neemt het waterschap risicodragend deel in een publiek-private samenwer-
king. WATERgraafsmeer is een nieuwe ontwikkeling, waarbij het waterschap het initiatief 
neemt om wateropgaven van de bestaande stad integraal en innovatief aan te pakken. Overheid 
en marktpartijen trekken hier samen op met als doel: betere kwaliteit tegen de laagst mogelijke 
maatschappelijke kosten.
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operationele beleid van de waterschappen moet binnen 
deze kaders blijven. 
Het waterschap is bevoegd gezag voor vergunningver-
lening en handhaving van o.a. bronneringen, grondwa-
tersaneringen en kleine industriële onttrekkingen. 
De provincies blijven voorlopig bevoegd gezag voor 
de vergunningverlening en handhaving van onttrekkin-
gen en infiltraties voor drie categorieën: onttrekkingen 
voor drinkwatervoorziening, industriële onttrekkingen 
groter dan 150.000 m3 per jaar en onttrekkingen voor 

bodemenergiesystemen. De provincies hebben hun 
beleid vastgelegd in het provinciale Waterplan dan wel 
Grondwaterplan.
Daarnaast heeft de Wet gemeentelijke watertaken 
(2008) ook gemeenten een taak in het grondwaterbe-
heer gegeven. Deze taak richt zich op bestrijden van 
grondwaterover- en onderlast in stedelijk gebied. Het 
waterschap adviseert de gemeenten hierin. 
Het Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aan-
pak spoedlocaties (2009) is tot stand gekomen als 
gevolg van de toenemende gebruiksdruk op de bodem. 
Het convenant omvat afspraken over de ondergrond 
(het opbouwen van kennis, uitwisselen van gegevens 
en over warmte-koude opslag), over een gebiedsge-

richte benadering van grondwaterbeheer, grootschalige 
grondwaterverontreinigingen en de verplichtingen van-
uit de Kaderrichtlijn Water en de Grondwater  richtlijn. 

6.3.2  Wensbeeld 2027 

In samenwerking met andere overheden heeft AGV 
een samenhangend grondwaterbeleid en een samen-
hangende taakuitoefening tot stand gebracht.

Bij vergunningverlening voor grondwateronttrekkin-
gen en -infiltraties staat een doelmatige en duurzame 
benutting van de grondwatersystemen centraal. Grond-
wateronttrekkingen en infiltraties ontzien daarom 
bestaande belangen en hebben geen negatieve effecten 
op de hoeveelheid en kwaliteit van het grondwater-
systeem. 
Hiermee draagt AGV zorg voor een grondwaterge-
bruik waarbij aanvoer en onttrekking van grondwater 
in evenwicht zijn en waarbij de grondwaterstanden 
zijn afgestemd op het boven- en ondergrondse ruimte-
gebruik. 
Ten behoeve van efficiënt, effectief en evenwichtig 
grondwaterbeheer binnen het beheergebied, heeft 

TijdigE En inTEnsiEvE sAmEnWERking TussEn  
WATERscHAP En RuimTELijkE oRdEnAARs LEidT ToT 
muLTifuncTionEEL En dooRdAcHT RuimTEgEBRuik
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AGV zijn ambities waargemaakt en zich ontwikkeld 
als dé kennisbron op het gebied van grondwater en 
voorziet vanuit die positie in de behoefte aan informa-
tie over grondwater. Met deze kennis en expertise 
adviseert en faciliteert AGV gemeenten bij de grond-
waterzorg en bij het klantgericht functioneren van het 
grondwaterloket door de gemeente. 
Voor enkele gemeenten voert AGV in hun opdracht 
hun grondwaterzorgtaken uit. 

6.3.3  Doelen 2015

AGV zorgt voor:
■  doelmatige en duurzame benutting van het grondwa-

tersysteem;
■  het voorkomen van negatieve effecten op bestaande 

belangen en het grond- en oppervlaktewatersysteem.

Indicator: Indicatornormen:  Toelichting:

6.3.4  Indicatoren

Grondwatertaak adequaat  
uitgevoerd:
2011: Grondwaterplan AGV vast-
gesteld waarin vastgelegd hoe 
AGV als integraal waterbeheerder 
invulling geeft aan de strategisch 
en operationele aspecten van zijn 
grondwatertaak
2013: Optimalisatie grondwater-
taak n.a.v. Evaluatiedocument
2015: Uitvoering grondwatertaak 
AGV (2012)
Grondwatertaak volledig operatio-
neel en goed functionerend

De grondwatertaak is een nieuwe 
waterschapstaak waarin centraal 
staat de vergunningverlening voor 
grondwateronttrekkingen en de 
advisering bij ruimtelijke plannen 
met de Watertoets 

Grondwaterzorg-taak conform 
wetgeving en beleidsdoelen.
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6.3.5  Aanpak op hoofdlijnen 

AGV is bevoegd gezag: 
AGV hanteert de volgende uitgangspunten bij het ver-
gunningenbeleid voor grondwateronttrekkingen en 
infiltraties: 
■  Grondwateronttrekking heeft geen negatieve effec-

ten op bestaande belangen, met name op natuur, 
landbouw, civieltechnische werken (bebouwing, 
kunstwerken, waterkeringen, wegen), drinkwater-
voorziening, groenvoorziening, aardkundige en cul-
tuurhistorische waarden en de werking van bodem-
energiesystemen en grondwatersaneringen.

■  Onttrekking niet mag leiden tot uitputting van de 
beschikbare grondwatervoorraad of tot verzilting. In 
tijden van waterschaarste kan de onttrekking verbo-
den worden voor de duur van het watertekort. 

■  Waar relevant en mogelijk worden waterbesparende 
of andere effect-verzachtende maatregelen voorge-
schreven als alternatief voor het onttrekken van 
grondwater.

■  Het verbruik van grondwater van goede kwaliteit 
wordt alleen toegestaan voor hoog- of middelwaar-
dige doeleinden.

■  Gebiedsgerichte invulling: er wordt rekening gehou-
den met de zettinggevoeligheid. Op de hogere zand-
gronden geldt een ruimere vrijstelling van de ver-
gunningplicht. Wel geldt daar een retourplicht om 
afname van kwel te voorkomen. 

■  Er geldt een meldplicht voor alle onttrekkingen 
zodat er een volledig inzicht is en ontwikkelingen 
gesignaleerd kunnen worden, op basis waarvan het 
beleid zonodig bijgesteld kan worden.

AGV adviseert in plannen: 
Gezamenlijk met de initiatiefnemers weegt AGV 
gedurende het watertoetsproces alle waterhuishoud-
kundige belangen, dus ook de grondwateraspecten,  
mee bij het opstellen van ruimtelijke plannen en 
besluiten. Ook bij het opstellen van gemeentelijke rio-
leringsplannen adviseert AGV gemeenten over het 
opnemen van beleid en maatregelen voor het realise-
ren van een optimale grondwaterhuishouding.
AGV ontwikkelt en bundelt kennis: 
In de planperiode wordt ingezet op het uitbreiden van 
grondwatersysteemkennis ten behoeve van peilbeslui-
ten, watergebiedsplannen, inrichtingsplannen en 
adviezen aan derden. 
AGV participeert: 
AGV zal, waar en wanneer relevant en wenselijk,  
participeren in activiteiten voortvloeiend uit het  
Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak 
spoedlocaties. 
AGV faciliteert: 
AGV faciliteert gemeenten met kennis en expertise bij 
de uitwerking van het beleid voor de grondwaterzorg 
en bij het klantgericht functioneren van het grondwa-
terloket door de gemeente. 
AGV neemt initiatief: 
Dit betekent dat AGV kennis beschikbaar stelt, initia-
tief neemt tot samenwerking en afstemming met ande-
re overheden en gemeenten aanbiedt om in hun 
opdracht grondwaterdiensten te verrichten. 

De aanpak bij het thema Grondwater wordt vooraf-
gaand aan elk jaar van de planperiode in het jaarlijkse 
WBP-maatregelenprogramma uitgewerkt.
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De zorg voor schoon water is een van de hoofdtaken van het 

waterschap. Het omvat de zorg voor een goede ecologische en 

chemische waterkwaliteit. 

Direct daaraan gekoppeld is de zorg voor het goed functioneren 

van de afvalwaterketen. 

Immers het (afval)water uit de bebouwde omgeving komt al 

dan niet na behandeling in het oppervlaktewater terecht, waar 

het van invloed is op de waterkwaliteit. 

Een goede chemische waterkwaliteit is noodzakelijk om 

enerzijds het water geschikt te maken en te houden voor de 

verschillende functies en bestemmingen en anderzijds om een 

goede ecologische kwaliteit te verwezenlijken.

7  Schoon water
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7.1  Waterkwaliteit

7.1.1  Wensbeeld 2027

Overal in AGV-gebied is het water geschikt voor het 
gewenste gebruik, zoals voor drenking van vee en vrij 
levende dieren, verbouwen van gewassen, de verschil-
lende vormen van (water)recreatie, als grondstof voor 
de drinkwaterbereiding, als proceswater en voor de 
sport- en beroepsvisserij en de natuur. 
Inwoners en bezoekers ervaren het vele water in het 
gebied als een verrijking van hun omgeving.
De goede waterkwaliteit heeft ook geleid tot een hoog-
waardige (water)ecologie in het gebied: er zijn volop 
mogelijkheden voor planten en dieren die in het water 
en langs de oevers thuis horen om zich daar te ontwik-
kelen, te schuilen, paaien, paren, broeden en van leef-
gebied naar leefgebied te trekken. 
Met verdergaande zuiveringstechniek, sanering van 
riooloverstorten, baggeren en een actief handhavings-
beleid (met name diepteschouw) heeft AGV met name 
fosfaat- en stikstofbronnen teruggedrongen. 
Er is een ambitieus baggerprogramma uitgevoerd, 
waaronder de op één na grootste baggeroperatie ooit in 
Nederland: de sanering van de Vecht.
Alle overheden en gebruikers in het gebied zetten zich 
in voor het behoud van deze goede waterkwaliteit. 
AGV stelt zich op als regisseur bij het samenhangend 
en kosteneffectief inzetten van maatregelen voor 
behoud en verdere verbetering van de kwaliteit van de 
watersystemen. 

7.1.2  Waterkwaliteit: KRW- 
wateren versus overige wateren

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vormt sinds 
2000 het kader voor het waterkwaliteitsbeheer in heel 
Europa. Meer dan vroeger ligt er nu nadruk op de 
beoordeling van de ecologische waterkwaliteit. Hoe-
wel de KRW-verplichtingen voor alle wateren gelden 
beperkt AGV zich bij het rapporteren van de voort-
gang van de KRW-inspanningen aan Brussel tot de 
situatie in de grotere wateren in zijn gebied, de zoge-
naamde waterlichamen. Hieraan is een apart deel van 
het waterbeheerplan gewijd dat eerder een inspraak- 
en vaststellingstraject heeft doorlopen. In het kader 
hierna zijn de belangrijkste uitgangspunten en aanpak 
van de KRW gepresenteerd. Voor specifieke informatie 
over de KRW-maatregelen verwijzen we naar het 
KRW-deel van het waterbeheerplan.
De Nederlandse implementatie van de doelstellingen 
uit de KRW vindt plaats in het Besluit Kwaliteitseisen 
en Monitoring Water (BKMW). In het besluit zijn de 
doelen voor natuurlijke wateren opgenomen. In het 
verlengde van het BKMW zijn de doelen voor niet 
natuurlijke en overige wateren vastgelegd in de pro-
vinciale waterplannen. Eventuele aanvullende kwali-
teitseisen voor specifieke oppervlaktewateren kunnen 
worden opgenomen in het waterbeheerplan. In de 
planperiode zal het vergunningenbeleid naar aanlei-
ding van het BKMW en de KRW worden aangepast.
Voor de instandhouding van de inrichting van wateren 
ten behoeve van de gewenste waterkwaliteit wordt 
gebruik gemaakt van de Keur (zie 4.1).
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Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) 

De KRW heeft de Europese lidstaten onder meer verplicht om waterlichamen aan te wijzen 
en om de gewenste ecologische en fysisch-chemische waterkwaliteit daarvan als doelen 
voor 2015 vast te leggen in plannen. Daarnaast moesten maatregelen worden uitgewerkt om 
de doelen in 2015 te bereiken. 

De KRW geeft de mogelijkheid om onder strenge voorwaarden het halen van doelen uit te 
stellen tot uiterlijk 2027 (faseren). Ook doelverlaging is mogelijk onder nog strengere voor-
waarden. In Nederland is gekozen om waar nodig te faseren en pas in 2021 te besluiten of 
doelverlaging voor bepaalde waterlichamen (voor 2027) noodzakelijk is. De door Europa 
verplichte plannen door Rijk, provincies en waterschappen zijn vastgesteld en per 1 januari 
2010 in werking getreden. De werkingsduur is 6 jaar. In 2015 moeten de plannen worden 
herzien. 

De waterschappen en dus ook AGV moeten hun KRW-plan de wettelijke status van Water-
beheerplan (WBP) geven en daarin alle maatregelen opnemen om de doelen te bereiken. De 
provincies hebben de KRW-doelen voor alle waterlichamen, plus de uitleg waarom een 
(groot) deel van de doelen niet in 2015 gehaald kan worden, vastgelegd in hun wettelijk ver-
plichte Waterplannen. 

Het Rijk heeft het Nationaal Waterplan (NWP) opgesteld met daaraan gekoppeld de Stroom-
gebiedbeheerplannen (SGBP) voor Rijn-Delta, Maas, Schelde en Eems. 
Het AGV-gebied is onderdeel van het deelgebied Rijn-West dat op zijn beurt weer onderdeel 
is van Rijn-Delta. In de SGBP’s zijn de doelen en maatregelen uit de onderliggende provin-
ciale en waterschapsplannen samengevat.
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Voor het onderwerp schoon water beperkt dit WBP-
deel zich tot de overige wateren. Hiervoor geldt dat 
AGV de waterkwaliteit op een peil brengt dat de func-
tie van het betreffende gebied optimaal ondersteunt. 

7.1.3  Doelen 2015

Doelen voor de overige wateren zijn:
■  Voor alle wateren zijn ecologische doelen gespecifi-

ceerd en maatregelen geformuleerd inclusief jaar 
van uitvoering.

■  AGV past een efficiënte monitoring en beoordeling 
toe van de chemische en ecologische waterkwaliteit. 

■  AGV onderhoudt alle primaire wateren natuurvrien-
delijk.

■  AGV heeft in 2010 beleidsregels vastgesteld voor 
het eigen gebruik van uitlogende materialen en 
bestrijdingsmiddelen en voor de lozing en het 
gebruik van waterverontreinigende stoffen door der-
den, voorzover deze niet al nationaal of provinciaal 
zijn vastgesteld. 

■  Voor inrichting en onderhoud van natuurvriendelijke 
oevers en rietlanden etc. zijn stimuleringsregelingen 
en samenwerkingsovereenkomsten geformuleerd of 
herzien en waar mogelijk geïmplementeerd.

■  AGV voert de sanering van de waterbodem van de 
Vecht in overleg en in afstemming met het Rijk uit 
en rondt de sanering af in 2016; de planning is afge-
stemd op de realisatie van de vierde zuiveringstrap 
bij de rwzi’s aan de Vecht.

■  Dierenwelzijn: De wijze waarop AGV invulling 
geeft aan zijn taken geeft blijk van respectvolle 
omgang met dieren en hun leefomgeving.

WATERkWALiTEiT oP PEiL om dE funcTiE vAn  
EEn gEBiEd oPTimAAL TE ondERsTEunEn
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Indicator: Indicatornormen:  Toelichting:

7.1.4  Indicatoren

Nog geen normering mogelijk

Percentage van de vaste meet-
punten dat voldoet aan de normen 
voor fosfaat en voor stikstof.  
In de periode 2011-2015 voldoet 
 gemiddeld 30 % aan de norm voor 
P en 50 % aan de norm voor N

Een geschikt monitorings-  
en beoordelingssysteem voor 
waterkwaliteit is in ontwikkeling 
en wordt in 201o in gebruik 
 genomen

Op 185 meetpunten uit het  
monitoringsprogramma wordt 
maandelijks in het beheergebied 
gemeten op stikstof (N) en  
fosfaat (P). 

Overige wateren voldoen aan 
e cologische normen behorend bij 
de functie van het (deel)gebied.  
P en N worden weergegeven 
onder chemische kwaliteit

Chemische kwaliteit overige 
wateren verbetert zich t.o.v. 2009
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7.1.5  Aanpak op hoofdlijnen 

De strategie van AGV om ecologische en chemische 
waterkwaliteitsdoelen te bereiken richt zich op een 
aantal bepalende stuurfactoren. Voor elk van deze 
stuurfactoren is een strategie geformuleerd. Dit naast 
de algemene strategie van AGV “centraal (gebieds-
breed) wat kan, decentraal (gebiedsgericht) wanneer 
dat effectiever is”. Uitwerking vindt veelal plaats in 
gebiedsgerichte plannen. Dit zijn de eigen waterge-
bied- en gezamenlijke stedelijke waterplannen, maar 
ook plannen van derden of gezamenlijke plannen voor 
specifieke gebieden, bijvoorbeeld natuur-, 
recreatie(plassen)- en herinrichtinggebieden. 

De stuurfactoren zijn: 

■  Ecologische doelen en monitoren overige wateren 
AGV zet in op beperken nutriëntenbelasting, natuur-
vriendelijke inrichting en - onderhoud en het verbin-
den van ecosystemen. Het eindresultaat kan gemeten 
worden met twee zelf ontwikkelde meet- en beoorde-
lingsmethodieken. De meer uitgebreide KRW-beoor-
delingssystematiek is met name voor de kleinere wate-
ren te kostbaar om op grote schaal in het hele 
beheergebied in te zetten.

■  Natuurvriendelijke inrichting & onderhoud
Voor het onderhoud door AGV zelf worden gebiedsge-
wijs onderhoudsprogramma’s voor specifieke primaire 
wateren, waterkeringen, of gebieden geformuleerd. 
Daar waar derden eigenaar of onderhoudsplichtig zijn 

zal AGV de reeds ingestelde stimuleringsregelingen 
voor natuurvriendelijke inrichting & onderhoud in ste-
delijk gebied en in natuur- en groengebieden continue-
ren en waar nodig uitbreiden en verbeteren.

■  Vis
Vis is een vitaal onderdeel van het ecosysteem. Het 
visstandbeheer vraagt deels om maatregelen die speci-
fiek gericht zijn op vis, zoals het opheffen van vismi-
gratieknelpunten bij gemalen, sluizen of stuwen, het 
voorkomen dat vis beschadigd of gedood wordt in 
deze installaties (dierenwelzijn) en de aanleg van paai-
plaatsen voor vis. Als laatste redmiddel kan het soms 
nodig zijn om in een water vissoorten te verwijderen 
die het bereiken van een evenwichtig ecosysteem ter 
plaatse in de weg staan. AGV maakt gebruik van kos-
ten-effectieve innovaties van andere waterbeheerders 
in het opheffen van vismigratieknelpunten. Andere 
maatregelen die nodig zijn voor een goede visstand lif-
ten mee met ecologische herstel- en inrichtingsmaatre-
gelen die zorgen voor het ‘huis van de vis’. Beleidsre-
gels en richtlijnen voor inrichting en onderhoud van 
wateren zijn tevens gericht op een goede visstand. 
Tenslotte is afstemming en overleg nodig met de Vis-
standbeheerscommissie en (organisaties van) visrecht-
hebbenden over het bereiken van een gezonde visstand.

■  Lozingen uit vaste en diffuse bronnen
De strategie van aanpak voor lozingen van rwzi’s is in 
§7.2.4 vastgelegd. 
Voor het beperken van lozing uit elke andere bron han-
teert AGV ook voor de overige wateren de getalswaar-
den van de normen uit het Besluit Kwaliteitseisen en 
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Monitoring Water (BKMW) en de richtwaarden voor 
overige stoffen uit het Nationaal Waterplan (zie voor 
de ecologische kwaliteitsdoelstellingen voor niet 
natuurlijke wateren 7.1.2).
Hierbij geldt naast een brongerichte aanpak (zuiveren 
aan de bron, ongeacht de effecten in het ontvangende 
water) ook de aanpak volgens het waterkwaliteitsspoor 
(ofwel emissie-immissietoets), waarbij de draagkracht 
van het ontvangende water wordt betrokken, zie ook 
7.2.4 Waterkwaliteitsspoor).  
Voor de lozing van regen- of grondwater en daarin 
voorkomende bestrijdingsmiddelen en uitlogende stof-
fen zet AGV het reeds ingezette emissiebeperkende 
beleid voort. Doel is  schoon regenwater zo veel 
mogelijk direct naar water of bodem af te kunnen voe-
ren en dus zo min mogelijk richting rioolwaterzuive-
ring te sturen. AGV adviseert gemeenten en Amster-
damse stadsdelen bij de uitvoering van hun 
diffuse-bronnenplannen, onder andere bij het opstellen 
van het gemeentelijk rioleringsplan.

■  Fosfaat en stikstofbelasting
Speciale aandacht geeft AGV aan het terugdringen van 
de fosfaat- en stikstofbelasting van de wateren, omdat 
zij eutrofiëring (vermesting) veroorzaken en daardoor 
bepalend zijn voor wat ecologisch gezien haalbaar is. 
AGV richt zich hierbij enerzijds op de door het water-
schap te beïnvloeden fosfaat- en stikstofbronnen en 
anderzijds op het vergroten van het zelfzuiverend ver-
mogen van het watersysteem. Dat laatste kan door 
meer water te maken en meer natuurvriendelijke 
oevers aan te leggen, liefst in combinatie. Voor de 
grote(re) eutrofe plassen geldt dat zij teruggebracht 
kunnen worden naar de toestand van het Goed Ecolo-
gisch Potentieel (GEP) door eerst een tijdelijk lagere 
fosfaat- en stikstofconcentratie na te streven. Na her-
stel van de ecologische situatie kunnen de GEP-nor-
men worden gehanteerd.

■  Peilbeheer & onderwaterdrainage 
AGV wil ruimte bieden aan een peilbeheer dat meer 
aansluit bij de natuurlijke peilfluctuaties: een hoger 

dooR mEER WATER TE mAkEn En mEER 
 nATuuRvRiEndELijkE oEvERs AAn TE LEggEn, 
vERBETERT HET zELfzuivEREnd vERmogEn  
vAn HET WATERsysTEEm
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peil in winter en voorjaar en lagere peilen in de zomer. 
De toepassing van dit flexibele peilbeheer zal altijd 
maatwerk zijn, rekening houdend met andere functies. 
Daarnaast onderzoekt AGV in samenwerking met 
andere partijen de mogelijkheden en effecten van 
onderwaterdrainage op de waterkwaliteit en -hoeveel-
heid.

■  Aanpak waterbodems
Voor het onderhoudsbaggeren zal het eigen uitvoe-
ringsprogramma voor baggerwerken in primaire wate-
ren zoveel mogelijk worden gekoppeld op de bagger-
werkzaamheden van derden om opwerveling van slib 
en teruglevering van fosfaat en stikstof te voorkomen. 
AGV zet daartoe in op een actief handhavingprogram-
ma door schouw op de vereiste minimale diepte van 
wateren (diepteschouw) die door derden worden 
onderhouden. Uitvoerders van baggerwerk hoeven de 
kwaliteit van de waterbodem in ‘onverdachte gebie-
den’ (zie bijlage 3 kaart 8) niet te onderzoeken voordat 
zij de onderhoudsbagger op de kant zetten. In de ver-
dachte gebieden moet dit wel. Voor particulieren en 
agrariërs geldt onder bepaalde voorwaarden vrijstel-
ling van de onderzoekplicht.
Het kwaliteitsbaggeren, ofwel het baggeren van 
waterbodems om specifieke kwaliteitsredenen wordt 
waar nodig opgepakt in gebiedsgerichte plannen. AGV 
zal  uitdrukkelijk aandacht besteden aan gebieden 
waarvan de waterkwaliteit negatief wordt beïnvloed 
door achterstallig baggeronderhoud door derden door 
hierover afspraken te maken met deze derden. 
AGV voert waterbodemsaneringen uit op basis van 
een waterbodemsaneringsprogramma uit 2009. Water-

bodemsaneringen worden vanaf 2010 onder het regime 
van de Waterwet uitgevoerd.  Voor een overzicht van 
potentiële saneringslocaties, zie bijlage 3 kaart 8.
De aanpak bij het thema Waterkwaliteit wordt vooraf-
gaand aan elk jaar van de planperiode in het jaarlijkse 
WBP-maatregelenprogramma uitgewerkt.

7.2  Afvalwater

De taken van AGV voor de afvalwaterketen omvatten 
het transporteren en zuiveren van stedelijk afvalwater. 
Stedelijk afvalwater is huishoudelijk afvalwater of een 
mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend 
regenwater, grondwater of ander afvalwater.
De taak omvat aanleg en beheer van de rioolgemalen 
op overnamepunten, de persleidingen en vrijverval-
transportriolen naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
(rwzi) en de 12 rwzi’s zelf. Daartoe behoort ook ver-
werking en nuttig gebruik van de restproducten (slib, 
gas). 
AGV behandelde in 2008 in totaal circa 2 miljoen i.e. 
of 125 miljoen m3 afvalwater, waarvan tweederde op 
de rwzi’s Amsterdam West en Westpoort.’ (zie Bijlage 
3, kaart 9, Afvalwaterdistricten).
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7.2.1  Wensbeeld 2027 

AGV ziet stedelijk afvalwater als grondstof. Herge-
bruik van regen- en grondwater is een eerste keuze. 
Direct laten intrekken of anderszins lokaal terugbren-
gen van regenwater in het milieu, al dan niet na zuive-
ring, helpt droge perioden goed door te komen. De 
kwaliteit van bodem en grondwater blijft daarbij aan-
dachtspunt. 
Voor reststromen vindt afvoer plaats naar de centrale 
rwzi. 
Terugwinning van fosfaat en hergebruik van (een deel 
van) het effluent van de rwzi’s voor verschillende toe-
passingen zijn grotendeels gerealiseerd. 

Aanpak microverontreiniging afvalwater
AGV heeft sinds 2010 belangrijke vorderingen 
gemaakt in de aanpak van moeilijk te verwijderen 
stoffen in afvalwater. Microverontreinigingen, waar-
onder medicijnresten en hormoonverstorende stoffen 
vormen geen belemmering voor hergebruik of lozing.
De effluentkwaliteit van de centrale rwzi’s is in over-
eenstemming met de doelstellingen voor de waterkwa-
liteit en de volksgezondheid. 
We zetten moderne technieken in, bijvoorbeeld mem-
braanfiltratie en actieve koolfiltratie, sensoring, bio- en 
nanotechnologie en superkritische vergassing van slib. 
Inzamelings- en verwerkingsprocessen zijn energe-
tisch en economisch geïntegreerd en geoptimaliseerd. 

De rwzi als energiefabriek
Het energierendement uit het zuiveringsproces is maxi-
maal door onder andere opwerking van biogas tot 

hoogwaardige gebruikskwaliteit en gebruik van droog 
zuiveringsslib als brandstof bij de elektriciteitsproduc-
tie. De rwzi functioneert daardoor tevens als energiefa-
briek. We gebruiken een duurzaam slibdrogings proces.

Voldoende capaciteit 
Gemeente en AGV bewaken in goede samenwerking 
de balans in aanbod en afname van stedelijk afvalwa-
ter tussen rioolstelsel en rwzi. 

Voorwaarden voor het minimaliseren van rechtstreekse 
emissies uit de riolering naar het oppervlaktewater zijn 
vast onderdeel van de gemeentelijke rioleringsplannen 
en gemeenten hebben dit als zodanig gerealiseerd. 
Daar waar risico op emissies uit de riolering aanwezig 
blijft is het ontvangende watersysteem zo ingericht dat 
het deze tijdelijke belasting goed kan opvangen. 
Hierdoor voldoen zowel de rwzi’s als de gemeentelijke 
rioolstelsels aan de capaciteitseisen en de waterkwali-
teitsdoelstellingen.
AGV past voor specifieke klanten op kleine schaal 
zuiveringstechnieken toe voor individuele behandeling 
van afvalwater. 
Defosfatering of andere lokale behandeling van inlaat-
water vindt plaats op locaties, waar dat vanuit water-
kwaliteitsdoelstellingen wenselijk is en waar bronaan-
pak niet mogelijk of toereikend is.

7.2.2  Doelen 2015   

■  Bescherming volksgezondheid en milieu
AGV zuivert en transporteert stedelijk afvalwater 
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zodanig dat de volksgezondheid wordt beschermd en 
de kwaliteit van de leefomgeving op een hoog peil 
wordt gebracht. Negatieve effecten op burgers en 
bedrijven, het watersysteem, het grondwatersysteem 

en/of de bodem worden daarmee voorkomen. Als basis 
geldt de Europese regelgeving, de Waterwet, de Wet 
Milieubeheer en daaraan gekoppelde besluiten en de 
Wet bodembescherming 
Bewust omgaan met energie speelt een belangrijke rol. 
AGV heeft energiezorg en energiebesparing in het zui-
veringsproces planmatig georganiseerd.

■ Goed functionerend transportsysteem
AGV draagt zorg voor een goed functionerend trans-
portsysteem, bestaande uit gemalen, persleidingen en/
of vrijvervalriolering (eigendom AGV) voor transport 
vanaf de overnamepunten naar de rwzi. Het transport 
heeft direct of indirect invloed op lozingen vanuit rio-

lering. De capaciteit, onderhoudstoestand en bedrijfs-
zekerheid van het transportsysteem is gewaarborgd en 
sluit aan bij de capaciteit van de rwzi, tegen de achter-
grond van duurzaamheid, doelmatigheid, kosten en 
kwaliteit.

■ rwzi’s voldoen aan de lozingseisen
De waterkwaliteitsdoelstellingen voor de diverse 
oppervlaktewateren leiden tot lozingseisen voor  
het effluent van de rwzi’s. De rwzi’s Amsterdam-
West, Loenen, Weesp, Amsterdam-Westpoort en  
Huizen lozen op rijkswater. Rijkswaterstaat stelt als 
vergunningverlener de lozingsvoorschriften vast.  
De overige 7 lozen op wateren in beheer van AGV. 
Hier is AGV zelf de vergunningverlener die de 
lozingsvoorwaarden vaststelt. 
Voor de lozing van effluent uit rwzi’s gelden  
wettelijke (Europese) normen; voor fosfaat maximaal 
1 mg P-totaal/l en voor stikstof 10 mg N-totaal/l.  
AGV kan zelf strengere regels stellen aan de lozing 
van het effluent op eigen wateren wanneer zij dit 
nodig vindt voor het bereiken van de waterkwaliteits-
doelstellingen.

TRAnsPoRT En 
 zuivERing vAn AfvAL-
WATER zijn gERicHT  
oP BEscHERming vAn 
voLksgEzondHEid én 
LEEfomgEving
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7.2.3  Indicatoren 

Indicator: Indicatornormen:  Toelichting:

Percentage van het effluent van de 
rwzi’s dat voldoet aan de vergun-
ning-voorschriften in:
2011:  99,1%
2013:  99,2%
2015:  99,3%

Percentage van de capaciteiten van 
eindgemalen en rwzi’s dat is 
getoetst aan de prognose 2030 
voor de  afnameverplichting in:
2011:  100%
2013:  100% 
2015:  100%

Energie-efficiencyverbetering 
(gebieds-breed) in het zuiverings-
proces t.o.v. begin 2010
2011:  4%
2013:  8%
2015:  12%

Het percentage wordt berekend als 
het nalevingspercentage volgens 
de definitie van de benchmark 
2007. Het streven is verbetering 
van het nalevingspercentage, met 
99,5% behaald in 2014 en 2015.

Prognoses worden in overleg met 
gemeenten opgesteld.

Conform definitie van energie- 
efficiency zoals in de Meerjaren-
afspraak energiebesparing  
(MJA nr.3; tot 2020).

Effluent van de rwzi’s  
voldoet aan de vergunning- 
voorschriften.

Capaciteiten van eindgemalen  
en rwzi’s optimaal afgestemd  
op afvalwateraanbod. 

Het zuiveringsproces heeft een 
optimale energie-efficiency.
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7.2.4  Aanpak op hoofdlijnen 

Voor met name de eerste vier hieronder genoemde uit-
voeringssporen is goed overleg en nauwe samenwer-
king met gemeenten van wezenlijk belang voor het 
bereiken van resultaten. De in afstemming te ontwik-
kelen gemeentelijke rioleringsplannen en stedelijke 
waterplannen vormen hiervoor een goede basis.

Scheiden en nuttig gebruik van afvalwater-
stromen
Afvalwater wordt niet meer gezien als afvalstof die we 
voor de volksgezondheid zo snel mogelijk uit onze 
directe leefomgeving moeten verwijderen. Om nuttige 
toepassing van afvalwater in de toekomst mogelijk te 
maken is het scheiden van afvalwaterstromen belang-
rijk. Voor regen- en grondwater worden (her)gebruik 
en retentie belangrijk; dit water vindt de weg terug in 
het milieu. Afhankelijk van de kwaliteit van het te 
lozen en ontvangende water kunnen hiervoor maatre-
gelen in het oppervlaktewater of lokale behandeling 
wenselijk zijn. 
Alleen als er geen alternatieve mogelijkheden zijn is 
afvoer samen met het stedelijk afvalwater naar de rwzi 
een optie. AGV hanteert het ‘Handboek Hemelwater’ 
(2008) als richtlijn. AGV stimuleert gemeenten een 
gescheiden rioolsysteem aan te leggen bij reconstruc-
tie van het rioolsysteem.

Waterkwaliteitsspoor  
De basisinspanning, het traject om rechtstreekse emis-
sies uit de riolering naar oppervlaktewater, door over-
storten en aanpak van niet-gerioleerde lozingen, mini-

maal te halveren, is nagenoeg afgerond. Het nog 
lopende traject van het waterkwaliteitspoor geeft hier-
aan vervolg met door AGV gesubsidieerde maatrege-
len die er op zijn gericht dat het ontvangende water-
systeem de resterende emissies beter kan opvangen. 
Hierover hebben gemeenten en AGV in voorgaande 
jaren afspraken gemaakt. 
Nieuwe wetgeving heeft de afvalwatertaken van 
gemeenten inmiddels verbreed tot een zorgplicht voor 
stedelijk afval-, regen- en grondwater. Daarnaast is er 
een noodzaak tot een integrale benadering van stoffen 
en knelpunten die het bereiken van een goede zuur-
stofhuishouding in het ontvangende watersysteem 
(want daar is het voornamelijk om te doen) in de weg 
staan. De bestaande maatregelen in het kader van het 
waterkwaliteitsspoor zijn veelal niet gebaseerd op een 
dergelijke integrale afweging. Om deze redenen gaat 
AGV de komende planperiode het beleid voor het 
waterkwaliteitsspoor heroverwegen. Gemeenten waar-
mee reeds afspraken zijn gemaakt zullen hier bij 
betrokken worden.

Aanpak niet gerioleerde lozingen
AGV werkt aan de sanering van huishoudens die nog 
rechtstreeks lozen op oppervlaktewater. Dit gebeurt 
door aansluiting op de riolering of door de realisatie 
van individuele zuiveringseenheden bij deze lozers 
(zgn IBA’s).  
AGV participeert met de andere waterkwaliteitsbe-
heerders in Amsterdam in het programma ‘Schoon 
schip’ voor het aansluiten van woonboten door 
gemeenten.  AGV  brengt hierbij expertise en financië-
le ondersteuning in. In andere gemeenten volgt AGV 
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een vergelijkbare werkwijze. Na aansluiten zal AGV 
actief handhaven op de lozingssituatie van woonboten. 
AGV stelt met gemeenten en Amsterdamse stadsdelen 
een actieplan op voor de aansluiting van volkstuinen 
op het riool.

Afvalwatertransport
Voor realisatie van de afnameverplichting van stede-
lijk afvalwater voldoen de reguliere beheertaken van 
eindgemalen en transportleidingen naar de rwzi’s. 
Afstemming tussen afvalwateraanbod van de gemeen-
te en zuiveringscapaciteit van de rwzi vraagt om een 

goede uitwisseling van korte- en langetermijnprogno-
ses hierover. 
Voor de uitvoering van de transporttaak vinden enkele 
aanpassingen en/of omleidingen plaats aan persleidin-
gen en aanvoerstelsels.

Behandeling op centrale rwzi
Op korte en middellange termijn blijft AGV zuivering 
van stedelijk afvalwater in de centrale rwzi uitvoeren, 
alvorens het te lozen. Voldoende capaciteit van de cen-
trale zuivering blijft gewaarborgd. Gelijkmatige aan-

voer en sturingsmogelijkheden hebben hierbij de aan-
dacht.
Technologische trends in centrale afvalwaterzuive-
ringstechnieken in Nederland richten zich met name 
op de verbetering van de effluentkwaliteit, vergroting 
van energieproductie uit afvalwater, energiebesparing, 
hergebruik van effluent, terugwinning van fosfaat en 
reductie van de slibproductie. Dit vertaalt zich in aan-
dacht voor membraanfiltratie en actieve koolfiltratie 
waarmee we ook greep kunnen krijgen op microver-
ontreinigingen als medicijnresten en hormoonversto-
rende stoffen. 

Verder verkent AGV technieken voor vergroting van 
de biogasproductie, opwerkings-technieken voor bio-
gas en technieken voor lagere slibproductie en duurza-
me slibdroging. Voor sensoring, bio- en nanotechnolo-
gie volgt en test AGV de ontwikkelingen en de 
toepassingsmogelijkheden.
AGV maakt in samenwerking met gemeenten afspra-
ken over de hoeveelheid stedelijk afvalwater naar de 
rwzi (afnameverplichting heden en 2030). 
Prognoses per gemeente en inzicht in ontwikkelingen 
binnen gemeenten vormen de basis.

AfvALWATER is niET mEER EEn AfvALsTof diE  
WE zo snEL mogELijk uiT onzE LEEfomgEving 
moETEn vERWijdEREn
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Om te kunnen voldoen aan de lozingsvergunnings-
eisen en de benodigde capaciteit zijn aanpassingen 
gepland van:
■  de rwzi Maarssen, aanpassing in verband met  

waterkwaliteit Vecht (2011/-12);
■  de rwzi Horstermeer, aanpassing in verband met 

waterkwaliteit Vecht (2010/-11);
■  de rwzi Weesp, nieuwbouw inclusief vergroting 

capaciteit (2013);
■ de rwzi Hilversum, nieuwbouw (2013).

Verandering van de methode van fosfaatverwijdering 
van chemisch naar biologisch bevordert effectief 
gebruik van chemicaliën en spaart kosten.

Energie efficiency in zuiveringsproces
AGV/Waternet heeft zich aangesloten bij de Meerjaren 
Afspraak Energie Efficiency van het rijk. De genoem-
de energiebesparingsdoelstellingen leveren een bijdra-
ge aan de ambitie van Waternet om op termijn kli-
maatneutraal te zijn. AGV stelt iedere 4 jaar een 
Energie Efficiency Plan (EEP) op, waarin het beleid en 
de controle op de gewenste energie-efficiency verbete-
ring van 2% per jaar (tot 2020) staat aangegeven. In de 
planperiode gebeurt dit in 2012. AGV evalueert het 
EEP jaarlijks. In principe kiest AGV voor de meest 
energiezuinige apparatuur.

Lange termijn zuiveringsstrategie
In een herbeschouwing van de zuiveringsstrategie over 
25 jaar onderzoekt AGV of op de lange termijn verder 
centraliseren van de zuiveringscapaciteit vanuit het 
oogpunt van kostenefficiency haalbaar is. De bevin-

dingen uit dit onderzoek hebben niet direct invloed op 
maatregelen in de planperiode, maar zullen de basis 
vormen voor de strategie en visie in de volgende plan-
periode.

Decentrale behandeling van afvalwater
AGV onderzoekt en sluit actief aan bij technologische 
trends voor individuele behandeling van afvalwater 
voor specifieke klanten op kleine schaal. 
 
De aanpak bij het thema Waterkwaliteit wordt vooraf-
gaand aan elk jaar van de planperiode in het jaarlijkse 
WBP-maatregelenprogramma uitgewerkt.



70 WATERBEHEERPLAn 2010 - 2015 



71WATERBEHEERPLAn 2010 - 2015



72 WATERBEHEERPLAn 2010 - 2015 

De hiervoor beschreven taken worden gerekend tot de 

kerntaken van ieder waterschap. Naast deze taken voeren 

waterschappen enkele taken uit die nauw aan het waterbeheer 

zijn verbonden. Op veel van deze taakvelden zijn ook andere 

instanties en maatschappelijke organisaties actief. 

8  Maatschappelijke  
(neven)taken
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Voor AGV gaat het om nautisch en vaarwegbeheer, 
recreatief medegebruik van de wateren en waterkerin-
gen, natuurbeheer en beheer van cultuurhistorische, 
landschappelijke en architectonische waarden. 
Gemeenschappelijke noemer van deze taken is de 
intentie van AGV om bewoners en bezoekers een posi-
tieve beleving van water en het waterbeheer te geven, 
met als boodschap: water is ook om van te genieten! 

8.1  Nautisch en vaarwegbeheer 

8.1.1  Inleiding

Vaarwegbeheer is de zorg voor het in stand houden 
van vaarwegen ten behoeve van de scheepvaart: het 
handhaven van het profiel van de vaargeul door bagge-
ren, waar nodig onderhoud van de beschoeiing en 
kunstwerken (sluizen, wachtplaatsen, bruggen) en het 
vrijhouden van de vaargeul van obstakels.
Nautisch beheer is de zorg en de uitoefening van de 
bevoegd-gezagtaak voor het bevorderen van een veili-
ge, vlotte en doelmatige afwikkeling van het scheep-
vaartverkeer. 

AGV is nautisch beheerder en vaarwegbeheerder van 
een groot deel van de vaarwateren in zijn beheerge-
bied (zie bijlage 3, kaart 10: Vaarwegen). Andere 
beheerders zijn de gemeente Amsterdam (voor haar 
wateren), de Provincie Noord-Holland (voor de 
Amstel buiten Amsterdam), de Provincie Utrecht, Het 
Plassenschap en het Recreatieschap (voor de Loos-
drechtse, respectievelijk de Vinkeveense Plassen, 

alleen nautisch beheer), de gemeenten Hilversum en 
Breukelen (voor het Hilversums Kanaal respectievelijk 
de Danne) en Rijkswaterstaat (voor Amsterdam-Rijn-
kanaal, Het IJ en Noordzeekanaal). 

8.1.2  Wensbeeld 2027

Op alle vaarwateren waarover AGV het waterkwanti-
teit en –kwaliteitbeheer uitvoert is AGV of Waternet 
ook de vaarwegbeheerder en in sommige gevallen ook 
de nautisch beheerder. De vaarwegen zijn op de ver-
eiste diepte, zodat vlot en veilig vaarwegverkeer 
mogelijk is. Door afstemming van bedieningstijden 
van bruggen en sluizen is er een goede doorstroming 
van het vaarwegverkeer. 
Langs alle vaarwegen zijn voldoende aanlegplaatsen 
voor passanten, zodat er geen reden is om af te meren 
langs oevers waar dat niet gewenst of verboden is.
In samenwerking met andere overheden en partijen 
zijn verspreid over het beheergebied voldoende mili-
euservicepunten en wachtplaatsen gerealiseerd. 
Schippers zijn steeds goed geïnformeerd over het 
gebruik van de vaarwegen. 
AGV handhaaft preventief en waar nodig repressief.

8.1.3  Doelen 2015

■  Er is adequate handhaving van de Scheepvaartver-
keerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, de pro-
vinciale Scheepvaartwegenverordening en de eigen 
Keurbepalingen, AGV-Verkeersbesluiten Vaarwegen 
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en relevante beleidsregels Watervergunningen & 
Watertoets.

■  In vaarwegen en vaarwateren waarvan AGV nau-
tisch beheerder is zijn in overleg met gemeenten 
waar nodig of gewenst wachtplaatsen bij bruggen en 
sluizen ingericht en voldoende openbare aanleg-
plaatsen gerealiseerd.

■  Er is duidelijkheid over de wijze van en voorwaar-
den voor overname van de verantwoordelijkheden 
voor nautisch en/of vaarwegbeheer door AGV van 
vaarwegen binnen het gebied waar anderen nau-
tisch- en of vaarwegbeheerder zijn. 

8.1.4  Aanpak op hoofdlijnen

Als nautisch beheerder zet AGV in op het in stand 
houden en verder verbeteren van de veiligheid van het 
scheepvaartverkeer. Hiertoe zal AGV verder gaan met 
het ingezette moderniseringstraject van de kunstwer-
ken in de vaarwegen, waaronder het op afstand bedie-
nen van bruggen en sluizen. 
Ook wil het de veiligheid verbeteren op de kruispun-
ten en trajecten waar de pleziervaarders en de 

beroepsschippers in elkaars vaarwater zitten, met 
name op het ARK.
Voor het op orde houden van de doorvaartdiepte  
(en het op diepte houden van watergangen in het  
algemeen) voert AGV een robuust meerjarenplan  
baggeren uit.
Uit oogpunt van integratie van vaarwegbeheer met 

andere waterbeheertaken en om eenduidigheid naar  
de gebruikers te bevorderen streeft AGV/Waternet er 
naar om op termijn de vaarwegbeheerstaken in het 
gehele beheergebied uit te voeren, ook voor de wate-
ren waar andere instanties nu vaarwegbeheerder zijn 
(uitgezonderd ARK-IJ-NZK). Bij taakoverdracht of 
taakuitvoering voor derden is een afdoende financiële 
vergoeding nodig, zowel voor achterstallig onderhoud 
en te saneren onderhoudsbagger (niet verspreidbare 
baggerspecie, voorheen klasse 3 en 4 specie), als voor 
de toekomstige uitvoering van vaarwegbeheerstaken 
en eventueel de nautische taken. 

Financiële sturing
Wanneer de kosten voor bediening van objecten als 
bruggen en sluizen (om varen of wegverkeer over 
vaarwegen mogelijk te maken) door derden worden 

dE mAATscHAPPELijkE nEvEnTAkEn HEBBEn ALs 
gEmEEnscHAPPELijkE BoodscHAP: WATER is om 
vAn TE gEniETEn!
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vergoed of afgekocht, is AGV er voorstander van om 
de sluisgelden van de Grote Zeesluis te Muiden en vier 
sluizen rond de Vinkeveense Plassen op te heffen.
AGV ontwikkelt criteria voor het meefinancieren van 
de aanleg van openbare aanlegplaatsen, richt wacht-
plaatsen bij bruggen in en werkt mee aan (meefinan-
cieren van) de realisatie van meer milieuservicepun-
ten langs de vaarwegen. 
AGV bevordert de toename van de recreatievaart en 
de verbetering van gebruiksmogelijkheden wanneer 
daarnaast ook ecologie, natuur, cultuurhistorie, land-
schap of stadsschoon kunnen gedijen.

De aanpak bij het thema Nautisch en vaarwegbeheer 
wordt voorafgaand aan elk jaar van de planperiode in 
het jaarlijkse WBP-maatregelenprogramma uitge-
werkt.

8.2  Recreatief medegebruik 

8.2.1 Inleiding

De wateren in AGV-gebied hebben een grote aantrek-
kingskracht op waterliefhebbers. Zeilers, windsurfers, 
roeiers, kanoërs, zwemmers en pootjebaaiers, sport-
duikers en sportvissers, maar ook oeverrecreanten vin-
den er hun vrijetijdsbesteding. 
De (recreatie)plassen vervullen hierin een hoofdrol, 
maar ook de vaarten en rivieren bieden volop water-
vermaak. En als er ijs is wordt er, soms massaal, 
geschaatst. 

De waterkeringen in het gebied zijn op veel plaatsen 
voorzien van wandel- en fietspaden. Ook sommige 
schouw- en jaagpaden langs wateren zijn geschikt 
voor wandelen en soms ook fietsen. Wat AGV doet om 
vlot en veilig (recreatie)scheepvaartverkeer mogelijk 
te maken is beschreven in paragraaf 8.1, Nautisch en 
vaarwegbeheer. De facilitering van het overig recrea-
tieve medegebruik in en rond wateren en waterkerin-
gen wordt in dit hoofdstuk behandeld. 
Provincies, gemeenten en recreatieschappen zijn in 
eerste instantie verantwoordelijk voor het aanleggen 
en in stand houden van recreatiegebieden en -moge-
lijkheden. Waar het gaat om de recreatie op of aan het 
water levert AGV hieraan een bijdrage. De wijze 
waarop AGV dit doet is beschreven in de beleidsnota 
Verbeteren Recreatief Gebruik van 2003 en de daar-
bij behorende Oeverzoneringskaarten Vaarwegen. 
Mede op basis van deze nota zijn in de afgelopen  
planperiode diverse maatregelen genomen. 

8.2.2  Wensbeeld 2027

In 2027 wordt volop gerecreëerd op en langs de wate-
ren en waterkeringen in AGV-gebied. Deze bieden 
extensieve recreatiemogelijkheden dicht bij huis, niet 
alleen voor bewoners van AGV-gebied, maar voor de 
gehele Randstad. 
Er is in het gebied voldoende gelegenheid om te 
zwemmen in open water. De waterkwaliteit en de 
inrichting van deze locaties maakt veilig en plezierig 
zwemmen mogelijk, ook in de grotere waterpartijen in 
en rond Amsterdam zoals de Sloterplas, de Oudeker-
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kerplas en de Gaasperplas. De ecologie van deze wate-
ren kan naast de recreatiefunctie goed gedijen.
De waterrijke landschappen rond de stad - zoals langs 
de Amstel, richting Muiden en Weesp, Botshol – met 
hun variatie en hun landschappelijke en cultuurhistori-
sche rijkdom zijn goed ontsloten voor langzaam ver-
keer en wandelaars. Hiertoe zijn onder andere in 
samenwerking met provincie en gemeenten diverse 
wandel- en fietspaden langs wateren en op waterkerin-
gen aangelegd.

Goede en voldoende faciliteiten
In samenwerking met de recreatie- en plassenschappen 
en de watersportorganisaties is de watersport goed 
gefaciliteerd met voldoende aanleg- en wachtplaatsen, 
vlotte brug- en sluisbediening en milieuservicepunten.
Er is goede afstemming met de gemeenten die voor de 
wateren binnen hun grenzen hebben gezorgd voor 
landschappelijk ingepaste recreatieve voorzieningen, 
ook langs water en op dijken binnen de bebouwde 
kom. 

8.2.3  Doelen 2015
■  Wateren, schouwpaden en dijken zijn optimaal toe-

gankelijk voor recreanten, mits de veiligheid gega-

randeerd blijft en ecologie, natuurwaarden, land-
schap en stadsschoon daar niet onder lijden. 

■  Recreatiegerelateerde plannen van medeoverheden 
en andere betrokken organisaties besteden volwaar-
dige aandacht aan de recreatieve medegebruiksmo-
gelijkheden van wateren en dijken.

■  Voor zwemwater zijn de ambitie en de doelen vast-
gesteld. Uiterlijk 24 maart 2011 is voor de bestaande 
zwemlocaties een zwemwaterprofiel vastgesteld. 
Uiterlijk aan het einde van het badseizoen 2015 zijn 
deze locaties in kwaliteitsklassen ingedeeld. De 
klasse ‘aanvaardbaar’ moet in 2015 overal bereikt 
zijn (resultaatsverplichting). Het behalen van de 
klassen ‘goed’ of ‘uitstekend’ zijn inspanningsver-
plichtingen. In een uitvoeringsprogramma zijn de 
maatregelen uitgewerkt en ingepland. Het aantal 
dagen per jaar dat zwemwaterlocaties vanwege een 
slechte waterkwaliteit dicht moeten is geminimali-
seerd.

8.2.4  Indicatoren

Indicatoren voor recreatief gebruik zullen worden 
geformuleerd in de geactualiseerde nota Recreatie en 
landschap (2010).

HET gEBiEd HEEfT mET PLAssEn, vAARTEn  
En RiviEREn EEn gRoTE AAnTREkkingskRAcHT  
oP WATERLiEfHEBBERs
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8.2.5  Aanpak op hoofdlijnen 

De aanpak en realisatie van het recreatief medege-
bruik zal AGV beschrijven in de beleidsnota Recrea-
tie en landschap (2010) met de bijbehorende Oever-
zoneringskaarten. In de nota zal AGV onder andere 
aangeven waar het recreatie meer of juist minder 
actief zal stimuleren en faciliteren. AGV bevordert 
het recreatief medegebruik wanneer daarnaast ook 
ecologie, natuur, cultuurhistorie, landschap of stads-
schoon kunnen gedijen. De geactualiseerde nota bevat 
tevens mogelijkheden en wensen voor de samenwer-
king met de verschillende overheidspartijen en orga-
nisaties voor zover zij zijn gericht op extensieve 
recreatie. Ook bevat het een strategie voor de commu-
nicatie met de verschillende doelgroepen; gezond-
heids- en educatieve aspecten zijn hiervan een onder-
deel. Kostenconsequenties van elk van deze 
maatregelen komen in beeld.

Proactief opereren
In de eigen gebiedsgerichte plannen en dijkverbete-
ringprojecten gaat AGV systematisch aandacht beste-
den aan maatregelen voor recreatief medegebruik. 
AGV draagt proactief bij aan plannen van derden 
voor de recreatie en brengt daarbij het recreatief 
gebruik van wateren, oevers en dijken in. 

Zwemmen 
Voor het gebruik van water als zwemwater volgt AGV 
de Europese Zwemwaterrichtlijn, op nationaal niveau 
uitgewerkt in 2009. Uitgangspunt hierbij zijn de richt-
lijnen zoals overeengekomen in het Landelijk 

Bestuurlijk Overleg Water. De provincie wijst de 
zwemwaterlocaties aan, de waterbeheerder stelt hier-
op volgend per zwemlocatie de zwemwaterprofielen 
op. In deze profielen wordt aangegeven welke moge-
lijke gezondheidsrisico’s er zijn en wordt in beeld 
gebracht welke bronnen hiervoor verantwoordelijk 
zijn. In een apart bestuurlijk traject stelt AGV het 
ambitieniveau en de daaraan gekoppelde financiële 
gevolgen voor zwemwateren vast, samen met het uit-
voeringsprogramma voor de maatregelen. De evenre-
digheid van de te maken kosten speelt hierbij een rol.
De aanpak bij het thema Recreatief medegebruik 
wordt voorafgaand aan elk jaar van de planperiode in 
het jaarlijkse WBP-maatregelenprogramma uitge-
werkt.

8.3  Natuurwaarden

8.3.1  Inleiding

Natuurwaarden zijn van het hoogste belang in natuur-
gebieden. Maar ook in en rond recreatieplassen, in 
groengebieden en in landbouw- en stedelijk gebied. 
Speciale aandacht hebben daarbij de ecologische ver-
bindingszones, door de provincie aangewezen water-
parels, landbouwgebieden met natte natuurwaarden en 
weidevogelgebieden. 
Als uitgangspunten voor de versterking van 
natuurwaarden hanteert AGV:
■  de specifieke natuurgebieden die in het kader  

van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn zijn  
aangewezen als Natura 2000-gebied; in AGV-
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gebied zijn dat het Naardermeer, de Botshol en  
de Oostelijke Vechtplassen; 

■  de Natuurbeschermingswet die alle natuurgebieden 
(extra) bescherming biedt;  

■  de Flora- en Faunawet, en de in het kader daarvan 
opgestelde gedragscode voor waterschappen, ter 
bescherming van veel planten- en diersoorten met 
extra bescherming voor kwetsbare soorten: met 
name bij onderhouds-, inrichtings- en andere werk-
zaamheden van AGV; 

■  de Top-lijst verdroogde natuurgebieden (verdro-
gingbestrijding); 

■  de door provincies aangewezen waterparels: gebie-
den met hoog ontwikkelde waterecosystemen of 
hoge potenties daarvoor;

■  de functies zoals aangegeven op de WBP-functie-
kaart (zie bijlage 3, kaart 1).

8.3.2  Wensbeeld 2027

Alle door de provincies aangewezen ecologische ver-
bindingszones zijn geschikt voor ontwikkeling en de 
trek van gewenste diersoorten. In alle Natura 2000 en 
overige beschermde natuurgebieden en in waterparels 
zijn de gestelde doelen gehaald voor inrichting, beheer 
en onderhoud van het watersysteem, inclusief peilbe-
heer en grondwaterstanden.
Verdrogingseffecten in Top-lijst verdroginggebieden 
zijn tot een minimum teruggebracht. In overige natuur-
gebieden zijn verdrogingeffecten teruggedrongen waar 
dat kosteneffectief mogelijk is en de (mede)financie-
ring door provincies toereikend is. 

Bij verbetering van keringen is grond en zaadmengsel 
gebruikt dat bij de ecologie van de omgeving past.

8.3.3  Doelen 2015

AGV draagt bij aan het versterken van natuurwaarden 
met de mogelijkheden die een waterbeheerder ter 
beschikking staan. AGV richt zich daarbij op het for-
muleren van een aanpak op hoofdlijnen voor zijn aan-
deel van de maatregelen die nodig zijn.

8.3.4  Indicatoren

Aandacht voor natuurwaarden is geen kerntaak van 
AGV; daarom zijn in het waterbeheerplan voor dit 
onderwerp geen indicatoren geformuleerd.

8.3.5  Aanpak op hoofdlijnen

Ecologisch goed functionerende natuurgebieden in het 
waterrijke AGV-gebied zijn wezenlijk voor de kwaliteit 
van het grond- en oppervlaktewater waar zoveel func-
ties van afhankelijk zijn. Natuurwaarden bevordert 
AGV binnen de wettelijke kaders primair door de zorg 
voor voldoende en schoon water. Daarnaast door bij het 
maken van plannen en de uitvoering van werkzaamhe-
den de wettelijke bescherming aan natuurwaarden te 
geven. Voor de realisatie van natuurverbindingen maakt 
AGV zoveel mogelijk gebruik van de optie werk-met-
werk maken. AGV adviseert op verzoek van medeover-
heden en terreinbeheerders over water en natuur.
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Anti-verdrogingsmaatregelen
Strategie en maatregelen voor alle Natura 2000- en 
overige plassengebieden is grotendeels uitgewerkt in 
het KRW-deel van het WBP. Dit geldt ook voor ver-
drogingsmaatregelen in de Top-lijst-gebieden en de 
omgeving daarvan. Voor overige natuurgebieden en 
hun omgeving formuleert AGV anti-verdrogingsmaat-
regelen middels peilbesluiten en watergebiedsplannen. 
Alle maatregelen moeten passen binnen het ruimtelij-
ke-ordeningsbeleid van de provincies en in overeen-
stemming zijn met het beleid voor peilbeheer van 
AGV.
Verdroging kan alleen effectief aangepakt worden in 
gebieden met de functie natuur en die ook daadwerke-
lijk zijn aangekocht en overgedragen aan een natuur-
beheerorganisatie. 
Speciale aandacht verdient het herstellen van kwel-
stromen in natuurgebieden om kwelafhankelijke plant- 
en diersoorten terug te krijgen op plaatsen waar deze 
verdwenen zijn. Dit kan alleen wanneer provincies 
meer beperkingen stellen aan drinkwater-onttrekkin-
gen en de functies in diepe droogmakerijen beter 
afstemmen op de omgeving.

Natuurvriendelijke inrichting
AGV streeft naar een flexibel peilbeheer in natuur- en 
recreatiegebieden. Daarentegen is het peilbeheer in 
landbouwgebieden met natte natuurwaarden en/of wei-
devogels primair gericht op de landbouwfunctie. Die 
landbouwfunctie maakt een hoger peil doorgaans niet 
mogelijk, terwijl die wel nodig zou zijn voor natte-
natuurwaarden en weidevogels. Daarom wordt in deze 
gebieden meer nadruk gelegd op natuurvriendelijke 

inrichting en onderhoud van wateren en oevers.
Inrichting en onderhoud van oevers die aangewezen 
zijn als ecologische verbindingszone voert AGV 
natuurvriendelijk uit. Ook bij dijkreconstructies reali-
seert AGV waar mogelijk natuurvriendelijke oevers. 
Voor boezemwateren die onderdeel zijn van ecologi-
sche verbindingszones, zijn de mogelijkheden en 
beperkingen voor natuurvriendelijke inrichting en 

onderhoud in beeld gebracht in het KRW-deel van het 
WBP. Zo ook voor hoofdwatergangen die onderdeel 
zijn van een KRW-waterlichaam zijn. Voor overige 
hoofdwatergangen worden de mogelijkheden en 
beperkingen onderzocht.
In polders en gronden langs boezemwateren met een 
landbouwfunctie zijn en worden op basis van vrijwil-
ligheid gronden die grenzen aan oevers in ecologische 
verbindingszones natuurvriendelijk ingericht en onder-
houden.

EcoLogiscH goEd 
funcTionEREndE 
 nATuuRgEBiEdEn zijn 
WEzEnLijk vooR dE 
kWALiTEiT vAn gRond- 
En oPPERvLAkTEWATER



80 WATERBEHEERPLAn 2010 - 2015 

8.4  Cultuurhistorie, landschap  
en architectuur 

8.4.1  Inleiding 

Het grootste deel van het AGV-gebied is cultuurhisto-
risch en landschappelijk zeer waardevol. Voorbeelden 
zijn de binnenstad van Amsterdam en de vesting Naar-
den, de nationale landschappen rond de Stelling van 
Amsterdam, de Oude Waterlinie en het rijksmonument 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In het Groene Hart, 
dat een groot deel van het AGV-gebied omvat, zijn in 

het landschap de verkavelingspatronen als gevolg van 
vervening en aanleg van polders voor een belangrijk 
deel nog terug te vinden. Water speelt in en rond die 
gebieden een cruciale rol in de beleving van landschap 
en cultuur. 
AGV heeft in zijn gebied 300 bouwkundige objecten 
met een cultuurhistorische waarde geïnventariseerd, 
waarvan ca 75 eigendom zijn van AGV. Ook zijn er 
vele prachtige landgoederen langs het water, met name 
langs de Vecht en de Amstel. Er is het oude veenland-
schap met kronkelende riviertjes zoals het Gein, de 

Oude Waver, de Winkel en de Angstel met smalle en 
vrij steile kades en boerderijen langs de randen van de 
polders. In het gebied liggen talrijke petgaten en door 
veenafgraving ontstane plassen. Het Naardermeer is 
het oudste natuurmonument van Nederland. Deze natte 
gebieden zijn niet alleen belangrijk vanwege hun hoge 
natuurwaarden maar ook vanwege hun landschappelij-
ke schoonheid en recreatieve mogelijkheden. 
De geschiedenis van het waterbeheer heeft ook in 
AGV-gebied zijn sporen nagelaten. Gericht archeolo-
gisch onderzoek of nieuwe ingrepen in het landschap 
kunnen steeds nieuwe sporen aan het licht brengen 
over de wijze waarop vroegere bewoners het water 
naar hun hand wilden zetten.

8.4.2  Wensbeeld 2027

Waterbeheer en watererfgoed worden gezien als meer-
waarde voor de ruimtelijke kwaliteit van de leefomge-
ving. Inwoners en bezoekers van AGV-gebied ervaren 
de wateren, dijken, gemalen, sluizen en bruggen als 
een onmisbaar onderdeel van het landschap en de cul-
tuurhistorie van het gebied. De eigen AGV-objecten 
met een cultuurhistorische waarde dragen hier wezen-
lijk aan bij. De architectuur van AGV-objecten en de 
goede staat van onderhoud daarvan draagt bij aan de 

WATER sPEELT in dE cuLTuuRHisToRiE vAn HET 
gEBiEd EEn cRuciALE RoL
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herkenbaarheid van AGV als zelfstandige, milieu-
bewuste overheid. 
Op diverse plekken zijn archeologische monumenten 
of vondsten zichtbaar, zodanig dat zij bewoners en 
bezoekers een beeld geven van het vroegere water-
beheer.

8.4.3  Doelen 2015

Cultuurhistorie en landschap: Elementen uit de 
geactualiseerde inventarisatie van landschaps- en  
cultuurwaarden van waterstaatkundige objecten (2011) 
zijn hersteld en/of ontwikkeld. De inventarisatie van 
2003 is geactualiseerd en aangevuld met elementen in 
Amsterdam. Op basis van deze inventarisatie is een 
(nieuwe) lijst van elementen opgesteld ter herstel en/of 
ontwikkeling. Met de uitvoering is een begin gemaakt. 
De AGV-eigendommen met de status gemeentelijk, 
provinciaal of rijksmonument zijn in goede conditie. 
Bestaande en te verwachten archeologische monumen-
ten langs en in wateren en keringen in het beheerge-
bied zijn geïnventariseerd en er is beleid vastgesteld 
over hoe hiermee om te gaan.

Architectuur: Alle daarvoor in aanmerking komende 
bestaande bouwwerken zijn door een architect voor-
zien van een beheeradvies. Nieuwe gebouwen en 
objecten dragen bij aan een verrijking van het land-
schap en zijn de monumenten van de toekomst.

8.4.4  Indicatoren

Aandacht voor cultuurhistorie, landschap en architec-
tuur is geen kerntaak van AGV; daarom zijn in dit 
waterbeheerplan hiervoor geen indicatoren geformu-
leerd. Criteria voor beoordeling van maatregelen op 
dit gebied worden benoemd in de beleidsnota’s die aan 
deze onderwerpen zijn gewijd. Er worden checklijsten 
opgesteld voor gebruik bij watergebieds- en dijkverbe-
teringsplannen.

8.4.5  Aanpak op hoofdlijnen

Cultuurhistorie en landschap: Bij de planvorming 
voor herinrichting, herstel en renovatie van wateren, 
dijken en andere waterstaatkundige werken houdt 
AGV altijd expliciet rekening met cultuurhistorische 
en landschappelijke waarden. AGV werkt samen met 
eigenaren en pachters vanuit haar waterhuishoudkun-
dige taken mee aan beheer, onderhoud en educatieve 
en recreatieve ontsluiting van de drie waterlinies en 
andere cultuurhistorische werken.
Kaders voor behoud van cultuurhistorische waarden 
zijn de Cultuurhistorische Waardenkaarten van de pro-
vincies Noord-Holland en Utrecht, de zogenoemde 
cultuurhistorische regioprofielen van de provincie 
Noord-Holland, het overzicht van door AGV geïnven-
tariseerde cultuurhistorische objecten en landschaps-
nota’s.
Bij alle projecten van AGV met ruimtelijke ingrepen 
waarbij bodemverstoring aan de orde is wordt, indien 
noodzakelijk, archeologisch vooronderzoek uitge-
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voerd. AGV inventariseert alle bestaande en te ver-
wachten archeologische monumenten langs en in alle 
wateren en keringen in het beheergebied en werkt 
beleid uit over hoe hiermee om te gaan.
Voor archeologische waarden houdt AGV zich aan het 
Europese verdrag van “Malta / Valletta” waarvan 
de uitgangspunten in Nederland zijn vastgelegd in de 
nieuwe Monumentenwet.

Architectuur: Bij bouwplannen van nieuwe objecten 
of ingrijpende renovatie besteedt AGV expliciet aan-
dacht aan architectuur en welstandseisen. Alle vanuit 
de openbare ruimte zichtbare gebouwen en terreinen 
van AGV, met name waar veel mensen passeren of 
verblijven, voldoen tenminste aan redelijke eisen van 
welstand. AGV zal eigendommen alleen overdragen of 
verkopen als de instandhouding voldoende is gewaar-
borgd. Voor zijn eigendommen handelt AGV volgens 
de Beleidsregels en Praktijkrichtlijnen Onroerende 
Zaken (2010). 
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Dit WBP stelt doelen en ambities vast voor een periode van zes 

jaar. In de voorgaande hoofdstukken zijn de maatregelen op 

hoofdlijnen gepresenteerd die realisatie van de geformuleerde 

doelen per thema mogelijk moeten maken. 

9  Uitvoering en financiële 
consequenties 
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9.1 Jaarlijks Uitvoerings-
programma

De bestuurlijke werkelijkheid is dat gedurende deze 
relatief lange looptijd diverse bestuurlijke en maat-
schappelijke ontwikkelingen zich zullen voordoen. 
Deze zullen steeds van invloed zijn op de wijze waar-
op en de mate waarin de doelen bereikt worden.
Het is om deze reden niet wenselijk een tot 2015 
“dichtgetimmerd” maatregelenpakket op te nemen in 
het WBP. Met een jaarlijks vast te stellen Maatregelen-
programma met te evalueren doelen, gekoppeld aan de 

financiële begrotingscyclus, kan AGV flexibel inspelen 
op deze maatschappelijke- en bestuurlijke ontwikke-
lingen. Noodzakelijke bijsturing in doelen en werk-
wijze is daardoor jaarlijks mogelijk.

Werkwijze
Als onderdeel van de beleid- en begrotingscyclus stelt 
AGV jaarlijks een meerjarenbegroting op, gebaseerd 
op de activiteiten die nodig zijn voor een goede uit-
voering van de waterschapstaak. Het maatregelenpro-

gramma, opgesteld naar aanleiding van de diverse 
doelstellingen en ambities uit het WBP vormt mede de 
basis voor de meerjarenbegroting. De jaarcyclus maakt 
het mogelijk om waar nodig het maatregelenprogram-
ma bij te stellen naar aanleiding van opgedane ervarin-
gen en nieuwe inzichten en/of ontwikkelingen, waarbij 
de te behalen doelen in het vizier worden gehouden. 
Begrote investeringen en exploitaties worden tijdens 
de planperiode heroverwogen bij gebleken ineffectivi-
teit. Bij vertragingen van projecten kunnen andere pro-
jecten naar voren worden gehaald.
Het WBP-uitvoeringsprogramma is onderdeel van de 
afstemming met de provincies en heeft onder andere 

als doel de bestuurlijke doorwerking van het Provinci-
aal Waterplan te borgen. Tot op heden doet AGV jaar-
lijks verslag aan de provincies over de voortgang in 
het realiseren van de doelen uit het WBP en de wijze 
waarop deze aansluiten op de doelen uit de provinciale 
Waterplannen. Deze verslaggeving (evaluerend) wordt 
nu gecombineerd met de maatregelen die in het daarop 
volgende jaar worden uitgevoerd. Op deze wijze ont-
staat een efficiënte wijze van afstemming met de pro-
vincies (evalueren en plannen in één) in combinatie 

mET EEn jAARLijks mAATREgELEnPRogRAmmA 
kAn fLExiBEL WoRdEn ingEsPEELd oP mAAT-
scHAPPELijkE En BEsTuuRLijkE onTWikkELingEn
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met flexibel anticiperen op relevante ontwikkelingen.
Het maatregelenprogramma is het uitvoeringskader 
waarmee op moment van besluitvorming wordt vast-
gesteld dat daarmee de gewenste doelen en ambities in 
2015 worden bereikt. Het programma zal jaarlijks uit-
gewerkt worden in de operationele plannen van de uit-
voerende organisatie. 

9.2  Kosten 2010-2015 per thema

De cijfers sluiten aan op de op 2 juli 2009 door het 
Algemeen bestuur vastgestelde Meerjarenbegroting 
2010-2014. 
Per thema zijn de jaarkosten oftewel de exploitatielas-
ten verzameld. Hierin zijn de kapitaallasten opgeno-
men van de bestaande én in de planperiode uit te voe-
ren nieuwe investeringen. De uitgaven van investering 
komen niet ineens ten laste van de exploitatie, maar 
gefaseerd door afschrijving. De volgende investerings-
bedragen zijn gepland. 

Investeringen Meerjaren InvesteringsPlan (MIP)
per thema  (x €1.000) 2010  2011  2012  2013 2014  2015 

 46.360 51.750 58.510 51.280  41.730  31.775
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De exploitatiekosten per thema, zoals gezegd inclusief de kapitaallasten van 
bovenstaande investeringen, verlopen gedurende de planperiode als volgt:

Exploitatiebegroting Meerjarenbegroting
per thema  (x €1.000) 2010  2011  2012  2013 2014  2015 

 148.437 153.150 157.562 160.887  163.595  166.392

 78.825 80.557 81.843 81.825 80.874 82.639
 69.612 72.592 75.719 79.062 82.721 83.753

 71.178 72.650 73.816 73.763 72.821 74.590
 19.751 20.912 22.142 23.535 25.089 25.670

16.611
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4.614
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Waarvan ten laste van:
- Zuiveringsheffing
- Watersysteemheffing

Programma Schoon water
Waarvan ten laste van:
- Zuiveringsheffing
- Watersysteemheffing
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Exploitatiebegroting Meerjarenbegroting
(x €1.000) 2010  2011  2012  2013 2014  2015 

 148.437 153.150 157.562 160.887 163.595 166.392
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Van de totale exploitatiebegroting is de omvang van de kostenbestanddelen kapitaallasten (van bestaande 
en nieuwe investeringen) en van de uitvoeringskosten te geven, gesplitst naar bestaand en nieuw beleid. 
Het nieuwe beleid is voor het eerst in de MJB 2010-2014 aangemeld.
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9.3  Tariefontwikkeling

9.3.1  Tarievenstructuur

In de nieuwe waterschapswet is de financieringsstruc-
tuur van de waterschappen met ingang van 1 januari 
2009 gewijzigd, waarbij de waterschapstaken zuive-
ringsbeheer en watersysteembeheer worden onder-
scheiden. Ten laste van de kostendrager zuiveringsbe-
heer komen de kosten van het transport en het 
zuiveren van afvalwater en de verwerking van zuive-
ringsslib. De kostendrager watersysteembeheer bevat 
alle overige kosten, zoals o.a. de zorg voor waterkerin-
gen en waterkwantiteit. 
De kosten van belastingheffing en invordering, van 
bestuur en communicatie komen ten laste van beide 
kostendragers.
Uiteindelijk worden de kosten per kostendrager gedekt 
uit de opbrengsten van de financieringsbronnen zuive-
ringsheffing respectievelijk de watersysteemheffing. 
Daarnaast is er een aparte verontreinigingsheffing voor 
directe lozingen. 

9.3.2.  Tariefsbepaling

De jaarlijks bij de begroting vast te stellen tarieven 
van de waterschapsbelastingen worden bepaald aan de 
hand van de meerjarenbegroting, die jaarlijks opnieuw 
voor een periode van 5 jaar wordt opgesteld. Bij de 
tariefsprognose worden de opgebouwde tariefegalisa-
tiereserves betrokken, die voortschrijdend in 5 jaar 
worden ingezet. Per jaar is de begroting sluitend, 

waarbij de jaarlijkse exploitatielasten worden gedekt 
door opbrengsten uit de waterschapsbelastingen, al  
of niet aanvullend gedekt door de tariefegalisatie-
reserves.

9.3.3  Prognose tariefsverloop

Het verloop van de tarieven tot en met 2014 is bepaald 
in de door het Algemeen bestuur vastgestelde Meerja-
renbegroting 2010-2014. Voor het laatste jaar van de 
planperiode (2015) is deze prognose doorgetrokken. 

Tariefstijgingen in de planperiode

Jaar Zuiverings - Watersysteem-  
 heffing  heffing 
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Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wil een herkenbare, 

eigentijdse, transparante en betrouwbare partij zijn die open 

communiceert naar klanten en waarmee partners graag 

samenwerken. 

Dit vraagt allereerst om een grotere bekendheid en 

zichtbaarheid van het waterschap bij het publiek. Burgers 

beschouwen een goed waterbeheer als een vanzelfsprekendheid 

en weten onvoldoende over de positie en bevoegdheden van 

het waterschap en in het verlengde daarvan, de rol van het 

waterschap als opdrachtgever van Waternet.

10  Communicatie



90 WATERBEHEERPLAn 2010 - 2015 

10.1  Inleiding

Communicatie, onder het motto ‘spraakwater’, is één 
van de thema’s in het collegeprogramma 2009-2013 
van het bestuur van het waterschap. Bij de beschrij-
ving van dit thema wordt aangegeven:
■  communicatie moet open en interactief zijn; 
■  kennis in het veld moet maximaal opgehaald en 

benut worden; 
■  de benadering door bestuur en medewerkers moet 

dienstbaar, flexibel en deskundig zijn.

10.2  Positionering van het  
waterschap 

De taken van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 
zijn watersysteembeheer (kwantiteit, kering en water-
kwaliteit), zuiveringsbeheer en vaarweg- en scheep-
vaartbeheer. Het bestuur is volledig verantwoordelijk 
en beslist over wat er in het beheergebied Amstel, 
Gooi en Vecht gebeurt met het watersysteem, de zui-
vering en het vaarwegbeheer. Veelal met unieke en 
vooruitstrevende oplossingen. Het waterschap gaat uit 

van het algemene nut; niet alle partijen kunnen altijd 
hun zin krijgen.
Het publiek schrijft aan een waterschap veelal de vol-
gende rollen toe:
■  de autoriteit van het water;
■  de verantwoordelijke voor kwaliteit en veiligheid op 

het gebied van water;
■  de kenner op het gebied van water.

Het waterschap is als bestuurder verantwoordelijk 
voor de kwaliteit en veiligheid op het gebied van 
water. Deze rol geeft een licence to operate bij keuzes 
waarvoor het algemeen belang en individuele belan-
gen tegen elkaar moeten worden afgewogen. Bij dit 
soort kwesties heeft de communicatie een grote rele-
vantie en attentiewaarde bij het publiek. De rol van 
bestuurder vraagt om natuurlijk gezag, besluitvaardig-
heid en een serieuze opstelling, zonder afstandelijk en 
onbereikbaar te zijn. Daarbij past participatie: de doel-
groepen moeten actief en vroegtijdig betrokken zijn 
bij processen die hen raken, zodat ze hun inbreng en 
zienswijzen kunnen leveren. Dit is een noodzakelijke 
voorwaarde voor verantwoorde en afgewogen beslis-
singen door het waterschapsbestuur. 

HET WATERscHAP sTREEfT nAAR EEn EigEnTijdsE 
mAniER vAn communicEREn En sAmEnWERkEn 
mET dE doELgRoEPEn
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Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de te nemen 
besluiten en stelt zich ten doel hierin transparant te 
opereren. Met als uiteindelijke resultaat: betere infor-
matievoorziening, beter management van verwachtin-
gen, hogere kwaliteit van oplossingen en tevredener 
burgers, bedrijven en medeoverheden.  

10.3  Visie op communicatie

Om de relatie met de mensen en bedrijven in het 
gebied in de gewenste vorm te versterken wil het 
waterschap: 
■  luisteren naar de wensen en verwachtingen van  

de klant;
■  zorgen voor een goede toegankelijkheid en op  

maat gesneden informatievoorziening;
■  duidelijkheid geven over de eigen rol;
■  verantwoording afleggen;
■  vereenvoudiging van procedures en snellere  

besluitvorming.

Het waterschap streeft naar een eigentijdse manier van 
communiceren en samenwerken met zijn doelgroepen. 
Een overheid die laat zien wat zij doet en daarbij reke-
ning houdt met zijn doelgroepen, is een betrouwbare 
partij. Mensen en partijen zullen eerder geneigd zijn 
met deze betrouwbare partij samen te werken, dan met 
een gesloten overheid. Het beleid dat vanuit een derge-
lijke visie wordt ontwikkeld kan rekenen op meer 
draagvlak bij de doelgroepen. 
Een klantgerichte verhouding tussen burger en over-
heid vraagt om een bestuur en medewerkers die de 

bereidheid en het vermogen hebben om te luisteren 
naar mensen, bedrijven en medeoverheden en hun sig-
nalen goed te gebruiken. Enerzijds helpt dat het water-
schap om zijn doelen te halen en het tempo in de uit-
voering van projecten te houden. Anderzijds laat het 
waterschap daarmee zien dat het zijn rol serieus neemt 
als samenwerkingspartij bij de realisatie van omvang-
rijke ruimtelijke projecten.
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft primair voor 
de communicatiestrategie ‘dialogiseren’ gekozen. Een 
strategie die zich erop richt elkaar wederzijds te infor-
meren en open te staan voor elkaars informatie en 
argumenten. 
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10.4  Communicatiestrategie

De communicatiestrategie van het waterschapsbestuur 
wordt kernachtig als volgt samengevat: 

Verantwoord beslissen over het water in  
de samenleving.

Deze samenvatting omvat de sleutelbegrippen voor het 
werkterrein, de aanpak, de verantwoordelijkheid en de 
invulling ervan samen:

Vanuit de vastgestelde rol en bestuurlijke ambitie, 
zoals vastgelegd in het collegeprogramma, zijn dit de 
waarden die passen bij het waterschap:

■ Open
■ Modern
■ Innovatie & behoud
■ Beschermend
■ Ervaring
■ Kwaliteit

■  Eindverantwoordelijk voor de waterschapstaken in het  
beheergebied Amstel, Gooi en Vecht

■  Weloverwogen en toekomstgericht

■ Het Waterschapsbestuur is beleidsbepalend

■  De visie: water is een cyclus en het waterschap toont dat door haar 
rol als opdrachtgever voor Waternet. 

■  Het waterschap maakt water een onderdeel van de ruimtelijke 
inrichting

■  Het waterschapsbestuur is een democratisch bestuur;  
gekozen door de samenleving

■  Er is een samenspel met rijk, provincie en gemeente
■  Maatschappelijk betrokken en oog voor burgerparticipatie

verantwoord

beslissen

over het water

in de samenleving
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10.5  Wijze van communicatie en 
samenwerking
De eindverantwoordelijkheid voor de taken die Water-
net uitvoert voor het waterschap, berust bij het bestuur 
van het waterschap. Het versterken van de duidelijk-
heid over deze rolverdeling speelt in de communicatie 
een belangrijke rol. Het waterschap communiceert 
altijd vanuit de eigen positie en heeft waar nodig con-
tact met het publiek. Daarbij schept het waterschap 
steeds duidelijkheid over de onderlinge relatie met 
Waternet. Het waterschap is de initiatiefnemer en 
afzender van alle communicatie die samenhangt met 
het besluitvormingsproces. Verduidelijking van de 
onderlinge relatie biedt het waterschap de mogelijk-
heid zich meer te profileren als een vooruitstrevend en 
innovatief bestuur dat zijn uitvoerende waterschapsta-
ken bij Waternet onderbrengt. De hoge score van 
Waternet in klanttevredenheidsonderzoeken (rapport-
cijfer 8,1) biedt volop kansen voor het waterschap om 
zich met zijn kwalitatief goede uitvoeringsorganisatie 
te associëren. Die kwaliteit straalt ook af op het water-
schap. 
Wanneer waterschapsprojecten ook de verantwoorde-
lijkheden raken van gemeenten, provincies of andere 
betrokken instanties zal er steeds bekeken worden in 
hoeverre de communicatie naar bewoners en andere 
belanghebbenden gezamenlijk opgepakt gaat worden.

10.6  Communicatie op  
drie niveaus
Positionering, visie en strategie krijgen hun uitvoering 
in drie niveaus:

■ Communicatie in brede zin
Dit niveau omvat de algemene communicatiemidde-
len, zoals de website, het brochuremateriaal, de jaar-
lijkse AGV-prijs, de digitale nieuwsbrief, sponsoring 
en educatie. Met name de vernieuwing en verbetering 
van website en brochuremateriaal krijgen extra aan-
dacht. In algemene zin vindt een verschuiving plaats 
naar een proactieve opstelling.

■ Bestuurlijke communicatie
Hierbij gaat het om de communicatiemiddelen ter 
ondersteuning en versterking van het besluitvormings-
proces en de bestuurlijke rol die het waterschap daarin 
speelt. Te denken valt aan woordvoering, inspraak- en 
informatieavonden en bekendmakingsadvertenties. 
Algemene lijn is dat dergelijke middelen intensiever 
zullen worden ingezet.

■ Projectcommunicatie
Dit zijn de communicatiemiddelen die de relatie  
leggen tussen het bestuur en resultaten in uitvoerings-
projecten.
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10.7  Relatiebeheer

Voor gemeenten en stadsdelen is er een relatiebeheer-
der aangesteld. Deze fungeert als eerste aanspreek-
punt, informatie- en contactenmakelaar en bemidde-
laar op ambtelijk niveau. Relatiebeheer is ingesteld om 
de dienstverlening aan en de samenwerking met de 
gemeenten en stadsdelen en de andere samenwer-
kingspartners te verbeteren, te structureren en op het 

juiste moment de bestuurders van het waterschap naar 
voren te schuiven. Ook voor het bedrijfsleven, met 
name voor de grotere bedrijven, zijn er accountmana-
gers in dienst die alle watercyclusaangelegenheden 
doornemen.

Bewaker van het samenwerkingsproces
Relatiebeheer bevordert dat het waterschapsbestuur en 
Waternet en hun doelgroepen elkaar goed inzicht ver-
schaffen in hun positie, beleid, taken en organisatie en 
dat de partijen elkaar informeren over wat zij aan 
beleid en producten in voorbereiding hebben zodat de 

organisaties aan beide kanten daar op kunnen  
anticiperen. 
Elk van de gemeenten en stadsdelen hebben op die 
manier een relatiebeheerder die als aanspreekpunt/
vraagbaak dient, die de vragen en behoeften van deze 
overheden op de juiste plaats in de organisatie neerlegt 
en bewaakt dat ze worden omgezet in actie. 
De beheerder richt zich niet op de inhoud van het werk 
maar op het proces van de samenwerking.

Vierspan-overleg
Wanneer er belangrijke beslissingen genomen moeten 
worden die effecten hebben op meerdere disciplines 
binnen een gemeente wordt er een vierspan-overleg 
gehouden. Een vierspan is een overlegbijeenkomst 
bestaande uit een directielid, bestuursvertegenwoordi-
ger, projectleider en relatiebeheerder. Het vierspan-
overleg levert strategische informatie op voor bestuur-
ders en medewerkers om ambtelijk en bestuurlijk de 
relatie met de desbetreffende gemeente op orde te hou-
den of te verbeteren.

RELATiEBEHEER is ingEsTELd om dE diEnsT-
vERLEning AAn En dE sAmEnWERking mET dE 
gEmEEnTEn, sTAdsdELEn En AndERE PARTnERs 
TE vERBETEREn
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Algemene regelgeving

Beleidsnota Inrichting, Gebruik en Onderhoud – beleidsregels en richtlijnen voor 
 vergunningverlening en watertoets – 2006: wordt herzien in planperiode en opgenomen in 
 nieuwe map Beleidsregels Vergunningverlening & Watertoets.

Beleidsregels vergunningverlening & watertoets – in planperiode op te maken nieuwe map 
waarin alle onderstaande beleidsregels en richtlijnen na herziening worden opgenomen.

Handleiding Watertoets deel 1, 2 en 3, plus Watertoets Amsterdam – 2003 – opgenomen in 
de bestaande map Watertoets & Vergunningverlening. 

IJsnota AGV – draaiboek voor waterbeheer tijdens vorst, 2009

Keur AGV – regelgeving voor vergunningverlening en handhaving – herzien in 2009 
 (Waterwetproof): grondige herziening van zowel Keur als beleidsregels volgt in 2010.

Naleving op peil – integrale nota handhaving AGV – uitvoeringsgericht beleid voor  
hand having – 2001. Wordt herzien in planperiode.

Bijlage 1  Overzicht regel-
geving en beleid
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Sturingsfilosofie ruimtelijke ordening en water – DB-notitie – 2008: de wijze waarop  
AGV wil samenwerken met andere overheden en partijen in de ruimtelijke ordening.

Standpunt Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht in discussie compartimentering 
IJmeer/Markermeer – DB notitie – 2007.

Uitwerking Schouw – notitie 2007: aanvullende richtlijnen voor uitvoering van de 
 najaarsschouw. 

Veiligheid

Beheerstrategie Omgaan met Hoog Water – beleidsnota – 2001

Beleidsnota Keurontheffingen Waterkeringen – beleidsregels en richtlijnen voor vergun-
ningverlening en watertoets – 2006: wordt herzien in planperiode en opgenomen in nieuwe 
map Beleidsregels Vergunningverlening & Watertoets.

Calamiteitenbestrijdingsplan(nen): 
■ Calamiteitenbestrijdingsplan Hoog Water – 2007; 
■ Calamiteitenbestrijdingsplan Vaarwegongeval – 2008; 
■ Calamiteitenbestrijdingsplan Waterkeringen – 2008; 
■ Calamiteitenbestrijdingsplan Waterverontreiniging – 2008; 
■ Calamiteitenbestrijdingsplan Water in de polders – 2008.

Crisisbeheersingsplan AGV-Waternet – beleidsnota – 2008.

Voldoende water

Beleidsregels Grondwater – beleidsregels en richtlijnen voor vergunningverlening en water-
toets: worden opgenomen in nieuwe map Beleidsregels Vergunningverlening & Watertoets.
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Beleidsregels Peilafwijkingen – beleidsregels en richtlijnen voor vergunningverlening en water-
toets: worden opgenomen in nieuwe map Beleidsregels Vergunningverlening & Watertoets.

Draaiboek Watertekort, Droogte en (extreme) Warmte – 2006.

Natuur op peil – Nota verdrogingsbestrijding AGV – beleidsnota 2001.

Nota Peilbeheer – 2010: vervangt de beleidsnota Richtlijnen Peilbeheer van 2003 .

Richtlijnen ter voorkoming van grondwateroverlast in nieuw bebouwd gebied – richtlijnen 
voor gemeenten – 2003:  te actualiseren in planperiode.

Waterakkoord Noordzeekanaal, Amsterdam-Rijnkanaal – 2007.

Waterakkoord tussen waterbeheerders in Noord-Holland en de beheerder van het 
 IJsselmeer en het Markermeer – 2003.

Schoon water

Aan de slag met vismigratie in het beheergebied van Amstel, Gooi en Vecht – uitvoerings-
gerichte beleidsnota - 2008: 
■ Beleidsuitgangspunten AGV: visie op vismigratie zie §3.1 van de nota; 
■ Aanwijzing 35 prioritaire knelpunten (door DB): zie ook kaart Prioritaire knelpunten.

Beleidsregels Lozingen & Diffuse bronnen – nieuwe beleidsnota: op te stellen in planperiode.

Beleidsregels Verondiepen van Plassen – 2008: stelt kwaliteitseisen aan grond en bagger waar-
mee verondiepingen worden uitgevoerd

Ecologische Doelstellingen AGV – beleidsnota – 2003; wordt herzien in planperiode.

Handboek Hemelwater – 2010
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Nota baggerbeleid – uitvoeringsgericht beleid – 2005.

Nota inzake beleid verduurzaamde oevervoorzieningen – 1998: wordt in planperiode 
 herzien en opgenomen in Beleidsregels Lozingen & Diffuse bronnen.

Toetsingskader rioolemissies – uitvoeringsgericht beleid – 2005.

Regulering van kleine en kortdurende lozingen – 2002: wordt in planperiode herzien en 
 opgenomen in Beleidsregels Lozingen & Diffuse bronnen.

Maatschappelijke (neven)taken

Nautisch en vaarwegbeheer:

Huur- en precariobeleid woonschepen, vaartuigen en oevervoorzieningen –  2004.

Oeverzoneringskaarten Vaarwegen – zonering oevers vaarwegen – 2006: worden herzien in 
planperiode; zijn gekoppeld aan de beleidsnota’s Vaarwater op orde en Verbeteren Recrea-
tief Medegebruik. Deze geven de locaties aan waar bepaalde regels voor vergunningverle-
ning gelden en huidige en gewenste mogelijkheden voor recreatief medegebruik.

Vaarwater op Orde – beleidsregels en richtlijnen voor vergunningverlening – 2006: wordt 
herzien in planperiode en opgenomen in nieuwe map Beleidsregels Vergunningverlening & 
Watertoets.

Verkeersbesluit Vaarwegen AGV 1: ligplaatsverbodsbepalingen en maximale afmetingen 
vaartuigen – 2006: wordt herzien in planperiode.

Verkeersbesluit Vaarwegen AGV 2 : Algemene vaarverboden voor motorvaartuigen plus  
beperking vaarsnelheden – 1998.

Visie AGV op nautisch- en vaarwegbeheer – beleidsnotitie – 2004.
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Recreatief medegebruik:

Verbeteren recreatief gebruik van wateren, oevers en waterkeringen – beleidsnota – 2003: 
wordt in planperiode herzien als nota Recreatie en landschap 

Natuurwaarden:

Gedragscode Flora- en Faunawet – uitvoeringsgericht beleid - 2006.

Richtlijnen Natuurvriendelijk Onderhoud – beleidsnota – 2001: wordt in planperiode  
vertaald/omgezet in onderhoudsplannen en -protocollen voor Waternet en derden (groen- 
blauwe  diensten). 

Cultuurhistorie, landschap en architectuur:

Beleidsuitgangspunten onroerende zaken – beleidsnotitie 2008: beleidsuitgangspunten voor 
het omgaan met AGV-eigendommen: aan- en verkoop, maar ook cultuur-, landschappelijke en 
architectuurwaarden.

Nota architectuurbeleid – inventarisatie architectuurwaarden bouwwerken AGV – 2000: de 
beleidsuitgangspunten en richtlijnen uit de nota zijn nu opgenomen in de Beleidsuitgangspun-
ten (2008) en Praktijkrichtlijnen  Onroerende Zaken (vast te stellen in planperiode).

Omgaan met landschaps- en cultuurwaarden van water en waterkeringen – inventarisatie 
landschappelijke en cultuurwaarden van AGV-eigendommen – 2000: de beleidsuitgangspunten 
en richtlijnen uit deze nota zijn nu opgenomen in de Beleidsuitgangspunten (2008) en Prak-
tijkrichtlijnen Onroerende Zaken (vast te stellen in planperiode).

Praktijkrichtlijnen onroerende zaken – door het DB in planperiode vast te stellen beleids-
nota met detailuitwerking van de hiervoor genoemde beleidsuitgangspunten.
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Bijlage 2  Functies

Provincie en gemeenten leggen in hun ruimtelijke 

ordenings plannen functies vast voor  gebieden. 

Functies toegekend aan het water werkt AGV waar nodig 

verder uit naargelang het hoofdgebruik van de omgeving 

van het water en van het gebruik van het water zelf. 

Deze kaart is voor landgebruiksfuncties indicatief. Door 

aankoop van gronden en verandering van bestemming 

in provinciale en gemeentelijk plannen kan de werkelijke 

functie in de loop der tijd veranderen. 

De functies zijn op kaart afgebeeld in bijlage 3, kaart 1
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Toelichting bij waterfuncties afhankelijk van landgebruik 

Landbouw: Gebieden met de functie Landbouw zijn veelal in gebruik voor open teelt (ak-
kerbouw) en veehouderij (agrarisch grasland). De agrarische sector in het beheergebied van 
AGV heeft in toenemende mate aandacht voor een duurzame bedrijfsvoering, waarbij nega-
tieve beïnvloeding van de omgeving zoveel mogelijk wordt voorkomen. Toch leidt uit- en af-
spoeling van in het verleden intensief bemeste landbouwgronden op veel plaatsen nog steeds 
tot een hoge belasting van de landbouwwateren met stikstof en fosfaat. Onderhoud van slo-
ten vindt op veel plekken niet op een natuurvriendelijke wijze plaats. Sloten hebben vaak een 
weinig diverse oeverbegroeiing. 

Indicatie voor afstemmen waterbeheer op landbouw
Het peilbeheer in landbouwgebied is in beginsel afgestemd op landbouwkundig gebruik.  
Daarnaast wordt waar mogelijk rekening gehouden met andere functies die van het opper-
vlaktewaterpeil afhankelijk zijn (GGOR-systematiek). Het beleid van AGV is beschreven in 
de Richtlijnen Peilbeheer.
Voor de chemische en ecologische waterkwaliteit geldt tenminste een stand-still. AGV streeft 
naar een hogere ecologische kwaliteit in boezem en hoofdwatergangen door natuurvriende-
lijk onderhoud en inrichtingsmaatregelen. Voor verbetering van de ecologische toestand in 
sloten is AGV vooral afhankelijk van vrijwillige inrichtings- en beheerovereenkomsten met 
agrariërs.
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Natuur: Gebieden met de functie natuur zijn meestal natuurgebieden in eigendom en/of  
beheer bij natuurterreinbeherende organisaties (zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en 
Goois Natuurreservaat) of particulieren. 

Indicatie voor afstemmen waterbeheer op natuur
Het gewenste natuurdoeltype is leidend voor waterkwaliteit en het peilbeheer. AGV probeert zo 
goed mogelijk, via de peilen van het oppervlaktewater, het grondwaterpeil in te stellen op het 
niveau dat optimaal is voor het gewenste natuurdoeltype. Dit gebeurt in afweging met andere 
functies die van het oppervlaktewaterpeil afhankelijk zijn (GGOR-systematiek). 
In aaneengesloten natuurgebieden zijn de ecologische doelstellingen hoog en specifiek toege-
spitst op het gewenste (natte) natuurdoeltype. Voor snippers natuurgebied omringd door land-
bouw of stedelijk gebied zijn de maatregelen soms afhankelijk van de beperkingen die de omge-
ving oplegt. 

Stedelijk gebied: Het gaat om gebieden met veel woon- en werkbebouwing, inclusief infra-
structuur en kleine groengebieden. Kenmerkend voor stedelijk gebied is intensief gebruik en 
veel verharding. Kleinere clusters bebouwing of lintbebouwing in landelijk gebied zijn in het al-
gemeen niet als stedelijk gebied aangegeven, wanneer het watersysteem een geheel vormt met 
dat van de omliggende functies. De begrenzing van het stedelijke gebied is relevant voor de toe-
passing van Keurregels, watertoets en afspraken over de onderhoudsplicht van wateren. Ook de 
begrenzing van toekomstig stedelijk gebied volgens de Streekplannen, de zogenaamde rode con-
touren, staan op de kaart. In het stedelijk gebied zorgt de afvalwaterketen voor een milieuhygië-
nisch verantwoorde verwerking van afvalwater. De restemissies uit de afvalwaterketen vormen 
een belangrijk aandachtspunt.

Indicatie voor afstemmen waterbeheer op stedelijk gebied
Het peilbeheer is afgestemd op beschermen van de fundering van bebouwing, en op voorkomen 
van grondwateroverlast (voor zover beïnvloedbaar met peilbeheer). In overleg met de gemeente 
of het stadsdeel werkt AGV specifieke ecologische doelstellingen uit per stedelijke kern. 
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Groengebieden, extensief gebruikt: Het gaat om parken, golfterreinen, begraafplaatsen 
en groengebieden langs stadsranden, met bomen, struiken en gras (gazons). Ze zijn niet of in 
beperkte mate natuurlijk, en worden intensiever gebruikt dan natuurgebieden. 

Groengebieden, intensief gebruikt: Dit zijn sportterreinen, volkstuincomplexen en  
recreatieparken. 

Indicatie afstemmen waterbeheer op groengebieden
Natuurvriendelijke inrichting kan bijdragen aan de belevingswaarde en de kwaliteit van 
wateren. De mogelijkheden om er wat leuks van te maken hangen wel af van de intensiteit 
van het gebruik en de mate waarin de beheerder van het terrein mest en bestrijdingsmiddelen 
gebruikt. Voor inrichting en gebruik zijn beleidregels en richtlijnen vastgelegd die gekoppeld 
zijn aan de Keur en de Watertoets. 

Hoofdinfrastructuur: Hoofd(snel)wegen, spoorlijnen, verkeersknooppunten en rangeer-
terreinen zijn apart op de kaart weergegeven. Ook infrastructuur stelt eisen aan het waterbe-
heer, met name aan de drooglegging. Infrastructuur kent een eigen dynamiek met één bepaal-
de intensieve vorm van gebruik, die een sterk effect heeft op de directe omgeving. Weg- en 
treinverkeer veroorzaken vervuiling van berm- en spoorsloten en doorsnijden levensgemeen-
schappen van planten en dieren (versnippering). Doelen kunnen daardoor minder ambitieus 
zijn in de directe omgeving van hoofdinfrastructuur. 

Indicatie voor afstemmen waterbeheer op hoofdinfrastructuur
Het watersysteem moet de afvoer van regenwater vanaf de verharde oppervlakten kunnen 
verwerken.
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Bedrijventerreinen: Het gaat hier om de grotere bedrijventerreinen, waarvoor het zelfde 
geldt als voor hoofdinfrastructuur: ze kunnen de directe omgeving negatief beïnvloeden. Be-
drijven met grote lozingen op het riool hebben een belangrijke invloed op de afvalwaterketen.

Indicatie voor afstemmen waterbeheer op bedrijventerreinen
Bij het afkoppelen van regenwater, waarbij het regenwater niet in de riolering terecht komt, 
maar direct op oppervlaktewater wordt geloosd, is bij bedrijventerreinen extra aandacht nodig 
voor de kwaliteit van het afgekoppelde regenwater. Het kan nodig zijn het water eerst te zuive-
ren voordat het geloosd kan worden. Oevers van wateren in bedrijventerreinen worden bij 
voorkeur natuurvriendelijk ingericht.

Glastuinbouw: Het gaat om kassengebieden, met daarbinnen soms stukjes akkerbouw en 
grasland. Qua intensiteit van gebruik is het vergelijkbaar met stedelijk gebied en bedrijventer-
reinen. Aansluiting op de afvalwaterketen is veelal in ontwikkeling. Het gebruik van bestrij-
dingsmiddelen en meststoffen kan een negatieve invloed hebben op omliggende functies. De 
begrenzing van toekomstig glastuinbouwgebied is overgenomen uit de Streekplannen.

Indicatie voor afstemmen waterbeheer op glastuinbouw
Het watersysteem moet afvoer van regenwater vanaf verharde oppervlakten kunnen verwerken. 
Indien noodzakelijk - alleen als andere mogelijkheden ontbreken - moet het systeem ten behoe-
ve van de waterkwaliteit worden doorgespoeld. In de toekomst worden tuinders zelf verant-
woordelijk voor de berging van hun regenwater door toe te werken naar  een watercyclusaan-
pak binnen het eigen bedrijf. 
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Waterberging (NBW)
Enkele gebieden zijn in de provinciale waterplannen/structuurvisies opgenomen als (potentiële) 
locaties voor grootschalige waterberging of calamiteitenberging. In de provincie Noord- 
Holland is de Horstermeerpolder aangeduid voor grootschalige waterberging en de Ronde 
Hoep voor calamiteitenberging. In de provincie Utrecht zijn De Ronde Venen (Groot Mijd-
recht-Noord/Zuid) en Maarsseveen-Westbroek aangeduid als potentiële locaties (zoekgebieden) 
voor waterberging. 

Toelichting bij watergebruiksfuncties

Boezemwater: De meeste boezemwateren hebben een centrale rol in de water aan- en afvoer 
en waterberging. Dat geldt ook voor hoofdwatergangen in de polders. Deze staan niet op de 
Functiekaart, maar wel op Keur- en leggerkaarten als primaire wateren, evenals als de meeste 
boezemwateren.

Het beleid voor water aan- en afvoer en waterberging is uitgewerkt in hoofdstuk 6.2.

Vaarweg: Het gaat om de meeste boezemwateren en een aantal vaarten in de polders, waar 
openbaar gebruik van motorvaartuigen is toegestaan.

Vaarwater: Een aantal plassen waar het varen met motorvaartuigen is toegestaan.

Regelgeving en beleid voor vaarwegen is uitgewerkt in de Keur en Verkeersbesluiten  
Vaar wegen AGV en in beleidsregels voor nautisch en vaarwegbeheer, plus de beleids/ 
achtergrondnota Vaarwater op orde.
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Recreatieplas: De meeste grote en enkele kleinere plassen hebben de functie recreatieplas. 
Het gaat om waterrecreatie (roeien, kanoën, zeilen, windsurfen, vissen vanaf een boot, e.d.) en 
oeverrecreatie (vissen vanaf de oever, zitten, zonnen, picknicken, e.d.). In een aantal recreatie-
plassen is gemotoriseerd varen toegestaan. Voor alle recreatieplassen geldt dat zij ook natuur-
waarden hebben. De ecologische doelstellingen die in het kader van de KRW aan de plassen 
worden toegekend hangen samen met de inrichting van water en oevers en van de voorkomen-
de recreatievormen.

Het beleid voor recreatieve gebruiksmogelijkheden wordt uitgewerkt in de beleidsnota  
Recreatie en Landschap

Zwemwater: Dit zijn de formele zwemwaterlocaties waaraan (Europese) wettelijke eisen  
zijn gesteld aan waterkwaliteit, inrichting en hygiëne. 

Voor iedere zwemwaterlocatie zal/heeft AGV een zwemwaterprofiel opgesteld met daarin 
onder meer de benodigde maatregelen om aan de eisen van de Zwemwaterrichtlijn te voldoen.

Water voor drinkwaterbereiding: Deze functie is toegekend aan de Waterleidingplas,  
de Loenderveense plas, de Bethunepolder en het Waterleidingkanaal. Voor de Waterleidingplas, 
de Loenderveense plas en de Bethunepolder geldt ook een (toekomstige) natuurfunctie.

De waterkwaliteit moet voldoen aan wettelijke eisen van de Drinkwaterrichtlijn. 

Ecologische verbindingszone: Het gaat om de natte ecologische verbindingszones uit de 
Ecologische Hoofd Structuur, zoals die door de provincies zijn aangegeven. AGV houdt bij de 
afstemming van het waterbeheer ook rekening met de aanwijzing van de robuuste ecologische 
verbindingszone ‘Westelijke Natte As’. 
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Indicatie voor afstemmen waterbeheer op ecologische verbindingszones
Natte ecologische verbindingszones lopen meestal langs boezemwateren en hoofdwatergangen. 
Vooral natuurvriendelijke inrichting en –onderhoud kan een belangrijke bijdrage leveren aan de 
het functioneren van de watergang als verbinding tussen natuurgebieden.

Toelichting Aanduidingen Functiekaart

Landbouwgebied met natte natuurwaarden: Een aantal gebieden met een landbouw-
functie kent een relatief goede ecologische toestand van de wateren en/of oevers of grote  
potenties voor natuurwaarden. Die gebieden zijn aangewezen op basis van één of meer van de 
volgende criteria:
■ Er is sprake van de aanwezigheid van kwelwater met een goede waterkwaliteit;
■ Er komen zeldzame en/of bedreigde water- en oeverplanten voor;
■ Er kwamen in de afgelopen 20 jaar zeldzame en/of bedreigde water- en oeverplanten voor;
■ In het gebied is een sterke verwevenheid van natuur en landbouw;
■ Er is sprake van extensieve agrarische bedrijfsvoering;
■ Het gebied ligt dichtbij een belangrijk natuurgebied (Naardermeer).

Indicatie voor afstemmen waterbeheer op Landbouwgebied  
met natte natuurwaarden
Bij het peilbeheer en waterkwaliteitsbeheer houdt AGV zo veel mogelijk rekening met de  
aanwezige natuurwaarden. Zolang landbouw de dominante functie is in het gebied blijven de 
eisen die deze functie stelt voorop staan. Er is speciale aandacht voor natuurvriendelijke inrich-
ting en onderhoud van de wateren in deze gebieden. Het beleid is beschreven in de richtlijnen 
Inrichting en Gebruik (2003).

Weidevogelgebied: gebieden waar veel weidevogels broeden en die daarom door de  
provincies als weidevogelgebied zijn aangemerkt.
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Kaart 8
-Potentiële saneringslocaties
-Verdachte en onverdachte gebieden

Verklaring

Kaartreg.nr: IB20090281_8
Schaal:
Formaat: A3
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Potentiële saneringslocaties
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28a Haarlemmervaart (vm dl Rijnland: admiraal 
de Ruyterweg)

28b Haarlemmervaart (vm dl Rijnland: 
Volkstuinen park de Bretten)

30 Omval
31 Spaarndammerdijk
32 Westlandgracht zuidzijde
33 Oostelijk Marktkanaal
34 De Wittenkade
35 Bilderdijkgracht thv Kwakersplein
36 Sportpark Riekerhaven
37 Rijnsburgstraat (begraafpl:huis te Vraag) 

(gasfabriek)
38 Kostverlorenvaart (zuiden brug 173)
39 Le Mairegracht
40 Prinseneilandgracht/Bickersgracht/ 

Realengracht
41 Westerdok
42 Singelgracht bij Leidseplein 

(gasdistributiestation)
43 Singelgracht bij den Texstraat (gasfabriek)

44 Nieuwe Vaart
45 Oostenburgervaart/Wittenburgervaart/ 

Kattenburgervaart
46 Uilenburgergracht
47 Nw Achtergracht
49 Boerenwetering
50a Schinkel (overtoomse sluis) 
50b Stadiongracht
51 Haarlemmervaart (westergasfabriek)
52a Ringvaart Wgfsm thv Linneusstraat 

(oostergasfabriek)
52b Ringvaart Wgrfsm thv Ringdijk Oost 

(oostergasfabriek)
53 Duivendrechtsevaart (zuidergasfabriek)
54 Singelgrcht+Lijnbaansgrcht tussen 

Lauriergrcht+elandsgrcht (gasfabriek)
55 De Franse Kampweg
56 Amstel Noord

57 Amstel Zuid

(On-) verdachte gebieden

Overig

Infrastructuur

Bebouwing

Boezemwater

Overig water

verdachte gebieden (onbebouwd gebied)

onverdachte gebieden

Omtrek AGV

1 Naarder vestinggracht
2 Gaasp/ weespertrekvaart/Smalweesp
3 Vecht
5 Melkmeent
6 Naarden/Bussem (chrysal)
7 Boekestein ('sGravelandse Polder)
9 Mijdrechtse Dwarstocht en Hoofdtocht

10 Dammerweg (Nederhorst den Berg)
11 Mijdrechtse Zuwe
12 Plein Lindelaan Loosdrecht
13 Grote Heicop
15 Het Luie Gat
16 Laarder Wasmeren incl Anna's hoeve
17 diverse watergangen Uithoorn
18 Gooijergracht
19 Vestinggracht Weesp
20 Diemerpolder
21 Amsteleiland
22 Amstel bij Cindu
24 Buiksloterkanaal
25 Tolhuiskanaal
26 Sloterplas (noordzijde oostoever)
27 Sloterpark

verdachte gebieden (bebouwd gebied)
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2009 CBS,  Voorburg/Heerlen
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Kaart 8
-Potentiële saneringslocaties
-Verdachte en onverdachte gebieden

Verklaring

Kaartreg.nr: IB20090281_8
Schaal:
Formaat: A3
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1:135.000
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de Ruyterweg)
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Volkstuinen park de Bretten)

30 Omval
31 Spaarndammerdijk
32 Westlandgracht zuidzijde
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34 De Wittenkade
35 Bilderdijkgracht thv Kwakersplein
36 Sportpark Riekerhaven
37 Rijnsburgstraat (begraafpl:huis te Vraag) 

(gasfabriek)
38 Kostverlorenvaart (zuiden brug 173)
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56 Amstel Noord
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Overig water
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Omtrek AGV

1 Naarder vestinggracht
2 Gaasp/ weespertrekvaart/Smalweesp
3 Vecht
5 Melkmeent
6 Naarden/Bussem (chrysal)
7 Boekestein ('sGravelandse Polder)
9 Mijdrechtse Dwarstocht en Hoofdtocht

10 Dammerweg (Nederhorst den Berg)
11 Mijdrechtse Zuwe
12 Plein Lindelaan Loosdrecht
13 Grote Heicop
15 Het Luie Gat
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17 diverse watergangen Uithoorn
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Kaart 9
Afvalwaterdistricten

Kaartreg.nr: IB20090281_9
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2009 Waternet, Amsterdam
2009 CBS,  Voorburg/HeerlenCopyright:

RWZI’s, lozingspunten en vergunningverleners

RWZI

Amstelveen
Amsterdam West
Blaricum
Ronde Venen
Hilversum
Horstermeer
Huizen
Loenen
Maarssen
Uithoorn
Weesp
Amsterdam Westpoort

Ontwerp
i.e.

125.000
1.014.000

33.000
70.000

120.000
200.000
64.500
13.200
25.000
70.000
45.000

501.000

Lozingspunt
oppervlaktewater

Amstel
Noordzeekanaal
Gooiergracht
Amstel
Gooiergracht
Vecht
Gooimeer
Amsterdam Rijnkanaal
Vecht
Amstel
Amsterdam Rijnkanaal
Noordzeekanaal

Vergunningverlener

AGV
RWS Noord Holland
AGV
AGV
AGV
AGV
RWS IJsselmeer
RWS Utrecht
AGV
AGV
RWS Utrecht
RWS Noord Holland

Overig

Infrastructuur

Bebouwing

Boezemwater

Overig water

Niet bebouwd gebied

Omtrek AGV

Afvalwaterdistricten AGV

Overige afvalwaterdistricten

RWZI Westpoort

RWZI Amstelveen

RWZI Uithoorn

RWZI Weesp

RWZI Loenen

RWZI Maarssen

RWZI Horstermeer

RWZI Huizen

RWZI Blaricum

RWZI Hilversum

RWZI Nieuwveen (Rijnland)

RWZI Breukelen (HDSR)

RWZI Utrecht (HDSR)

RWZI De Bilt (HDSR)

RWZI De Ronde Venen

RWZI Amsterdam-West

Bedrijfszuiveringen

Gemeentegrenzen

Verklaring
RWZI's

Persleidingen Amsterdam

Effluentleidingen

Persleidingen
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2009 CBS,  Voorburg/HeerlenCopyright:
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Kaart 10
Vaarwegen

Verklaring

Kaartreg.nr: IB20090281_10
Schaal:
Formaat: A3

Copyright:

Overig

Infrastructuur

Bebouwing

Vaarwegen in beheer bij:
Gem. Amsterdam

Hs. Amstel, Gooi en Vecht
Hs. Amstel, Gooi en Vecht, 
Verbod motorvaart
Plassenschap Loosdrecht e.o.

Prov. Noord-Holland
Prov. Utrecht

Gem. Hilversum
Gem. Breukelen

Vaarwegen (Plassen) in beheer bij:
Amstel, Gooi en Vecht

Plassenschap Loosdrecht

RWS IJsselmeergebied

RWS dir. Noord-Holland
RWS dir. Utrecht
Recreatieschap Vinkeveen
Gemeente Amsterdam (BBA)

Gem. A'dam (Havenbedrijf A'dam)

Overig water

Niet bebouwd gebied

Omtrek AGV

Verbod motervaart

Geheel verbod

1:135.0000 1 2 3 4 5 km

Naam vaarweg

1.  Angstel 
2.  Bijleveld 
3.  Bullewijk
4.  Diem
5.  Gaasp / Weespertrekvaart
6.  Geer
7.  Gein en Nauwe Gein 
8.  Geuzensloot
9.  's Gravelandse Vaart
10. Grote Heycop /Kerkvaart
11. Heindooms
12. Holendrecht
13. Karnemelksloot
14. Kerkvaart (polder Groot Mijdrecht)
15. Kromme Mijdrecht
16. Muidertrekvaart
17. Naarder Vestinggrachten
18. Naardertrekvaart
19. Nieuwe Wetering Oost
20. Nieuwe Wetering West
21. Oude Waver
22. Ringvaart Groot Mijdrecht
23. Smalweesp
24. Spiegelplas
25. Vecht
26. Waver
27. Winkel
28. Wijde Blik
29. De Heul
30. Geuzensloot
31. Middenwetering
32. Gemeenlandsvaart
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van Drongelen, Richard Gross, Guusje Hoek,  
Saskia Holthuijsen, Peter Jansen, Marja van Keulen, 
Wim Koek, Rob Koeze, Jan Leijen, Marie-Josee 
Leloup, Johan Loois, Jaap Mateboer, Piet Meertens, 
Martin Nieuwjaar, Janneke Rijpstra, Hilga Sikma, 
Lucas Smulders, Esther Spielmann, Mark Wets.
REdAcTiE: Lucas Smulders
voRmgEving: Lava
foTogRAfiE: Alwin Slomp

Op 17 juni 2010 vastgesteld door het Algemeen Bestuur 
van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 

Op 21 september 2010 goedgekeurd door Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland, mede namens de provincies 
Utrecht en Zuid-Holland.

coLofon
Waterbeheerplan Waterschap Amstel,  
Gooi en Vecht 2010 - 2015


