
Wijziging Verordening waterhuishouding Amstel, 
Gooi en Vecht 2002.

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
van 8 december 2008, nummer 2008-71427, tot bekend-
making van het gemeenschappelijk besluit van de 
provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland tot 
wijziging van de Verordening waterhuishouding 
Amstel, Gooi en Vecht 2002.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet 
bekend, dat door Provinciale Staten van Noord-Holland 
in hun vergadering van 22 september 2008, van Utrecht 
in hun vergadering van 29 september 2008 en van Zuid-
Holland in hun vergadering van 8 oktober 2008 is vast-
gesteld hetgeen volgt:

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 
22 september 2008, nr. 64, van Provinciale Staten van 
Utrecht van 29 september 2008, nr. PS2008RGW18 en 
van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 8 oktober 
2008, nr. 5981 tot wijziging van de Verordening 
waterhuishouding Amstel, Gooi en Vecht 2002 in 
verband met de regeling van de rangorde bij 
watertekorten.

Provinciale Staten van Noord-Holland, van Utrecht en 
van Zuid-Holland;

op het voorstel van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 24 juni 2008, nr. 2008-33989, van Utrecht 
van 24 juni 2008, nr. 2008INT223720 en van Zuid-
Holland van 1 juli 2008, nr. PZH-2008-481789 (DOS-
2007-0008912); 

gelet op artikel 145 van de Provinciewet en artikel 2 
lid 1 van de Waterschapswet;

besluiten:

Artikel I

Na artikel 19 van de Verordening waterhuishouding 
Amstel Gooi en Vecht 20021 wordt een hoofdstuk 
ingevoegd luidende:

Hoofdstuk IVA Regionale verdringingsreeks

Artikel 19a
1  In het geval van een onmiddellijk of dreigend 

watertekort wordt, met het oog op de verdeling 
van het beschikbare water vanuit het Amsterdam-
Rijnkanaal en de Lek over de maatschappelijke en 
ecologische behoeften, bij het beheer voor de 
regionale wateren de volgende rangorde van 
belangen in acht genomen:

 a  kleinschalig hoogwaardig gebruik;
 b overige belangen. 
2  Bij de in het eerste lid onder a bedoelde belangen 

wordt achtereenvolgens prioriteit toegekend aan:
 a  proceswater;
 b  de tijdelijke beregening van kapitaalintensieve 

gewassen.
3  Bij de in het eerste lid onder b bedoelde belangen 

wordt achtereenvolgens prioriteit toegekend aan: 
 a  stedelijk water;
 b  beroepsvaart;
 c  akkerbouw; 
 d  beregening sportvelden;
 e  grasland;
 f  recreatievaart;
 g  natuur, voor zover het niet gaat om het 

voorkomen van onomkeerbare schade.
4  In geval van waterbehoeften van buiten het 

gebied van het waterschap, zijn het eerste, tweede 
en derde lid van overeenkomstige toepassing.
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1 Provinciaal blad van Utrecht 2002, 44, Provinciaal blad van Noord-Holland 

73-2002, Provinciaal blad van Zuid-Holland 2002, 79.
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Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 november 
2008. Indien het provinciaal blad waarin deze verorde-
ning wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 oktober 
2008, treedt zij in werking met ingang van de dag na de 
datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij 
wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 november 
2008.

Heiloo, 22 september 2008,

Provinciale Staten van Noord-Holland,

A.P. van der Meché, voorzitter.

J. Vrijburg, statengriffier.

Utrecht, 29 september 2008

Provinciale Staten van Utrecht, 

R.C. Robbertsen, voorzitter.

L.C.A.W. Graafhuis, griffier.

Den Haag, 8 oktober 2008.

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

J. Franssen, voorzitter.

H. Engels-van Nijen, griffier.

Uitgegeven op 12 december 2008.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.



Verordening waterhuishouding Amstel, Gooi en Vecht 
 
HOOFDSTUK  I   ALGEMEEN 
 
Artikel 1 
1. In deze verordening wordt verstaan onder: 
 a. wet: de Wet op de waterhuishouding; 

 b. gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van Noord-Holland, van Utrecht en 
van Zuid-Holland gezamenlijk, tenzij anders is bepaald;  

c. commissie: de commissie, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de wet; 
d. waterschap: het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht; 
e. algemeen bestuur: het algemeen bestuur van het waterschap; 
f. dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van het waterschap;   

 g. afvoeren: het door middel van een werk of langs natuurlijke weg brengen of laten 
stromen van water uit een oppervlaktewater naar een ander oppervlaktewater; 

 h. aanvoeren: het door middel van een werk of langs natuurlijke weg naar een 
oppervlaktewater halen of laten stromen van water uit een ander 
oppervlaktewater; 

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

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

2. Wijzen van afvoeren, aanvoeren, lozen of onttrekken die een samenhangend geheel 
vormen, worden als één wijze van afvoeren, aanvoeren, lozen of onttrekken 
aangemerkt. 

 
Artikel 2 
Deze verordening is van toepassing in het gebied van het waterschap, bedoeld in artikel 2, 
eerste lid, van het Reglement van bestuur voor het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en 
Vecht. 
 
HOOFDSTUK II   HET BEHEERSPLAN 
 
Paragraaf  1  Verplichting en inrichting 
 
Artikel 3 
1. Het door het algemeen bestuur vast te stellen beheersplan, bedoeld in artikel 9 van de 

wet, bevat ten minste: 
  a. een beschrijving van de bestaande toestand van de oppervlaktewateren 

waarover het beheer zich uitstrekt; 
 b. het resultaat van het beheer dat in de voorafgaande planperiode is gevoerd; 
 c. de doelstellingen van het beheer; 
 d. de uitwerking van de functies van de oppervlaktewateren; 
 e. een omschrijving van de kwaliteits- en kwantiteitseisen die uit de functies 

voortvloeien; 
 f. een omschrijving van de maatregelen die moeten worden genomen om de 

doelstellingen te kunnen bereiken en functies te kunnen realiseren; 
 g. een prioriteitenstelling en fasering van de onder f bedoelde maatregelen voor 

zover deze gedurende de planperiode tot stand zullen worden gebracht; 
 h. een meetplan met betrekking tot het peilbeheer en de hoeveelheden aan en af te 

voeren water, alsmede de waterkwaliteit; 
 i. een aanduiding van de redelijkerwijze te verwachten financiële gevolgen van 

het te voeren beheer; 



 j. een omschrijving van beleid ten aanzien van streefpeilen en een overzicht van de 
actuele streefpeilen.  

2. Het beheersplan bevat één of meer kaarten met bijbehorende verklaring, die ten minste 
betrekking hebben op de belangrijkste bestaande en geplande waterhuishoudkundige 
werken en op de waterhuishoudkundige toestand van de in het plangebied gelegen 
oppervlaktewateren. 

3. Het beheersplan gaat vergezeld van een toelichting waarin tenminste zijn opgenomen: 
 a. de aan het plan ten grondslag liggende gedachten en uitkomsten van verrichte 

onderzoeken; 
 b. een rapportage over het bij de voorbereiding van het plan gevoerde overleg en 

de uitkomsten daarvan. 
 
Paragraaf  2  Voorbereiding 
 
Artikel 4 
Het dagelijks bestuur betrekt bij de voorbereiding van het beheersplan in ieder geval: 
a. de gemeenten wier grondgebied geheel of gedeeltelijk in het beheersplangebied zijn 

gelegen; 
b. de kwantiteits- en kwaliteitsbeheerders van aangrenzende gebieden;  
c. andere naar zijn oordeel daarvoor in aanmerking komende instanties. 
 
Artikel 5 
Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de voorbereiding van 
het beheersplan, met dien verstande dat het ontwerp gedurende zes weken ter inzage wordt 
gelegd en dat het ook ter inzage wordt gelegd op de kantoren van de binnen het plangebied 
gelegen gemeenten. 
 
Artikel 6 
1. Het dagelijks bestuur zendt binnen zes weken na vaststelling van het beheersplan een 

exemplaar aan de instanties waarmee ingevolge artikel 4 overleg is gevoerd. 
2. Tevens doet het mededeling van de vaststelling aan de belanghebbenden die hun 

zienswijze naar voren hebben gebracht. Deze mededeling gaat vergezeld van de 
beslissing van het algemeen bestuur omtrent de ingediende zienswijze. 

 
Paragraaf  3  Goedkeuring 
 
Artikel 7 
Het beheersplan wordt binnen zes weken na de vaststelling ter goedkeuring aan gedeputeerde 
staten gezonden, vergezeld van de naar voren gebrachte zienswijzen en van het commentaar 
daarop van het algemeen bestuur. 
 
Artikel 8 
Gedeputeerde staten van Noord-Holland winnen het advies in van de commissie omtrent het 
ter goedkeuring ingezonden beheersplan.  
 
Paragraaf  4  Herziening 
 
Artikel 9 
1. Het beheersplan wordt ten minste eenmaal in de vier jaren herzien. 
2. Op verzoek van het algemeen bestuur kunnen gedeputeerde staten eenmaal voor ten 

hoogste vier jaren vrijstelling verlenen van de in het eerste lid bedoelde verplichting. 
3. Gedeputeerde staten van Noord-Holland winnen het advies in van de commissie 

omtrent het verzoek om vrijstelling. 
 



HOOFDSTUK III   HET PEILBESLUIT 
 
Paragraaf  1  Verplichting en inrichting 
 
Artikel 10 
1. Het algemeen bestuur stelt voor de oppervlaktewateren onder zijn beheer peilbesluiten 

vast als bedoeld in artikel 16 van de wet. 
2. Het eerste lid is niet van toepassing op oppervlaktewateren waar handhaving van een 

bepaalde waterstand redelijkerwijs niet mogelijk is. De gebieden waarin deze 
oppervlaktewateren zijn gelegen, zijn aangegeven op de als bijlage 1 bij deze 
verordening gevoegde kaart. 

3. Het dagelijks bestuur stelt de streefpeilen vast voor de oppervlaktewateren die 
ingevolge het tweede lid zijn aangewezen. 

 
Artikel 11 
1. Het peilbesluit bevat ten minste: 

 a.  een kaart met de nauwkeurige begrenzing van de gebieden waarbinnen 
oppervlaktewateren gelegen zijn waarop het peilbesluit betrekking heeft; 

 b. de na te streven waterstanden, aangegeven in hoogte ten opzichte van NAP, met 
daarbij aangegeven de perioden en de peilvakken waarvoor de waterstanden 
gelden; 

2. Het peilbesluit gaat vergezeld van een toelichting waarin tenminste zijn opgenomen:  
 a.  de aan het besluit ten grondslag liggende gedachten en uitkomsten van verrichte 

onderzoeken; 
 b. een rapportage over het bij de voorbereiding van het besluit gevoerde overleg en 

de uitkomsten daarvan; 
 c.   een omschrijving van het beleid ten aanzien van ontheffingen van het peilbesluit, 

bedoeld in artikel 16. 
 
Paragraaf  2  Voorbereiding 
 
Artikel 12 
Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de voorbereiding van 
het peilbesluit. 
 
Artikel 13 
1. Het dagelijks bestuur zendt binnen zes weken na vaststelling van het peilbesluit een 

exemplaar aan de instanties waarmee bij de voorbereiding overleg is gevoerd. 
2. Artikel 6, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing. 
 
Paragraaf  3  Goedkeuring 
 
Artikel 14 
Het peilbesluit wordt binnen zes weken na de vaststelling ter goedkeuring gezonden aan 
gedeputeerde staten van de provincie waarbinnen het gebied waarvoor het peilbesluit zal gaan 
gelden geheel of grotendeels is gelegen, vergezeld van de naar voren gebrachte zienswijzen 
en van het commentaar daarop van het algemeen bestuur.  
 
Paragraaf  4  Herziening 
 
Artikel 15 
1. Een peilbesluit wordt ten minste eenmaal in de tien jaren herzien. 
2. Op verzoek van het algemeen bestuur kunnen gedeputeerde staten van de provincie 

waarbinnen het gebied waarvoor het peilbesluit geldt geheel of grotendeels is gelegen, 



eenmaal voor ten hoogste vijf jaren vrijstelling verlenen van de in het eerste lid 
bedoelde verplichting. 

 
Paragraaf  5  Ontheffing  
 
Artikel 16 
1.  Het is verboden zonder ontheffing van het dagelijks bestuur de waterstand te brengen 

of te houden op een ander peil dan is vastgesteld in het peilbesluit. 
2.  In de ontheffing wordt ten minste aangegeven op welk gebied de ontheffing 

betrekking heeft en binnen welke grenzen het waterpeil in dat gebied moet worden 
gehouden. 

3. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de 
voorbereiding van een ontheffing  

4. De artikelen 24, vijfde en zevende lid, 29, 30, 31, eerste tot en met derde lid, 33 en 40 
van de wet zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat 
gedeputeerde staten niet in kennis behoeven te worden gesteld van een voornemen 
tot wijziging van een ontheffing.  

5.  Bij de toepassing van het vierde lid worden de in dat lid bedoelde afschriften 
gezonden aan gedeputeerde staten van de provincie waarin het gebied waarop de 
ontheffing betrekking heeft, geheel of grotendeels ligt. Daarbij worden meegezonden 
de uitkomsten van het aan het desbetreffende besluit ten grondslag liggende 
onderzoek.  

6. Het dagelijks bestuur beziet regelmatig en in elk geval bij de herziening van het 
desbetreffende peilbesluit of de ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften 
moeten worden gewijzigd of ingetrokken. 

 
Artikel 17 
Het verbod, bedoeld in artikel 16, eerste lid, geldt niet voor afwijkingen van het peilbesluit ten 
behoeve van noodvoorzieningen. 
 
HOOFDSTUK IV  HET WATERAKKOORD 
 
Artikel 18 
1. Het waterschap is in de volgende gevallen verplicht om een waterakkoord te sluiten als 

bedoeld in artikel 17 van de wet:  
 a. met het waterschap Groot-Haarlemmermeer voor de aanvoer van water uit de 

Amstelveense Poel; 
 b. met het waterschap  De Oude Rijnstromen en het Hoogheemraadschap van 

Rijnland voor de aanvoer van water uit de Nieuwkoopse Plassen; 
 c. met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voor de aanvoer van water 

via de Weerdsluis te Utrecht. 
2. Het akkoord omvat ten minste: 

a. het op het schakelpunt te handhaven peil; 
b.  de kwaliteit van het aan-, door- of afgevoerde water; 
c. de afspraken omtrent de waterverplaatsing; 
d.  de financiële gevolgen. 

 
Artikel 19 
1. Indien beroep wordt ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het in artikel 18, 

eerste lid, onder a, bedoelde waterakkoord treden gedeputeerde staten van Noord-
Holland op als beroepsinstantie. 

2. Indien beroep wordt ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het in artikel 18, 
eerste lid, onder b, bedoelde waterakkoord treden gedeputeerde staten van Zuid-
Holland op als beroepsinstantie. 



3.  Indien beroep wordt ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het in artikel 18, 
eerste lid, onder c, bedoelde waterakkoord treden gedeputeerde staten van Utrecht op 
als beroepsinstantie. 

 



Hoofdstuk IVA Regionale verdringingsreeks 
 
Artikel 19a 
1. In het geval van een onmiddellijk of dreigend watertekort wordt, met het oog op de 

verdeling van het beschikbare water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek over de 
maatschappelijke en ecologische behoeften, bij het beheer voor de regionale wateren de 
volgende rangorde van belangen in acht genomen: 
a. kleinschalig hoogwaardig gebruik; 
b. overige belangen.  

2. Bij de in het eerste lid onder a bedoelde belangen wordt achtereenvolgens prioriteit 
toegekend aan: 
a. proceswater; 
b. de tijdelijke beregening van kapitaalintensieve gewassen. 

3. Bij de in het eerste lid onder b bedoelde belangen wordt achtereenvolgens prioriteit 
toegekend aan:  
a. stedelijk water; 
b. beroepsvaart; 
c. akkerbouw;  
d. beregening sportvelden; 
e. grasland; 
f. recreatievaart; 
g. natuur, voor zover het niet gaat om het voorkomen van onomkeerbare schade. 

4. In geval van waterbehoeften van buiten het gebied van het waterschap, zijn het eerste, 
tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing. 

 
HOOFDSTUK V  REGISTRATIE EN VERGUNNINGEN  
 
Artikel 20 
1. Het algemeen bestuur is bevoegd om gevallen aan te wijzen waarin degene die water 

loost in of onttrekt aan oppervlaktewateren verplicht is de wijze van lozing of 
onttrekking te melden en - eventueel - de geloosde of onttrokken waterhoeveelheden te 
meten, daarvan aantekening te houden en van de verkregen gegevens opgave te 
doen.  

2. Het algemeen bestuur is bevoegd om gevallen aan te wijzen waarin het verboden is 
water te lozen in of te onttrekken aan oppervlaktewateren zonder vergunning. 

3. Indien de overdracht van bevoegdheden, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt 
ingetrokken,  blijven de krachtens deze leden genomen besluiten van kracht, voorzover het 
daarna bevoegde  bestuursorgaan niet anders beslist. 
 
Artikel 21 
Het verbod, bedoeld in artikel 20, tweede lid, geldt niet voor lozingen of onttrekkingen ten 
behoeve van noodvoorzieningen. 
 
HOOFDSTUK VI   STRAFBEPALING EN TOEZICHT  
 
Artikel 22 
Overtreding van het verbod, bedoeld in artikel 16, alsmede handelen in strijd met een 
voorschrift van een krachtens artikel 16 verleende ontheffing, wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie. 
 
Artikel 23 
Het dagelijks bestuur is belast met het toezicht op de naleving van het verbod, bedoeld in 
artikel 16. 
 



HOOFDSTUK VII   OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 24 
1. De op de dag, voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van deze verordening, 

voor het waterschapsgebied geldende besluiten die op grond van de Verordening 
waterhuishouding Amstel en Vecht 1 zijn genomen, blijven van kracht zolang het 
bevoegde bestuursorgaan niet anders heeft beslist.  

2. Een vergunning voor het afwijken van een in een peilbesluit genoemd peil, die voor de 
inwerkingtreding van deze verordening is verleend op grond van de Verordening 
waterhuishouding Amstel en Vecht, wordt voor de toepassing van deze verordening 
aangemerkt als een ontheffing verleend op grond van deze verordening. Artikel 16 is 
van overeenkomstige toepassing.  

 
Artikel 25 
Een peilbesluit dat voor de inwerkingtreding van deze verordening ter goedkeuring is 
ingezonden, wordt verder behandeld volgens de bepalingen van deze verordening. 
 
Artikel 26 
De Verordening waterhuishouding Amstel en Vecht wordt ingetrokken, met dien verstande dat 
de artikelen 25, 27, 28 en 29 worden ingetrokken op een nader door gedeputeerde staten bij 
gemeenschappelijk besluit te bepalen tijdstip. 
 
Artikel 27 
Deze verordening treedt in werking op een door gedeputeerde staten van Noord-Holland, Zuid-
Holland en Utrecht bij gezamenlijk besluit te bepalen tijdstip.  
 
Artikel 28 
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening waterhuishouding Amstel, Gooi en Vecht 
2002. 
 
 
Uitgegeven op ……………( wordt ingevuld door Thieme) 
 
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
 
 
H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris 
 

                                                      
1 Prov. blad van Noord-Holland 1992, 27, prov. blad van Utrecht 1992, 21, prov. blad van Zuid-Holland 1992, 
72 
 


