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1 Inleiding 

1.1  Scope, opzet en doel 

Dit Calamiteitenbestrijdingsplan Langdurige Droogte is een nadere uitwerking van het Calamiteitenplan van het 
Hoogheemraadschap van Delfland en is onderdeel van het Handboek Calamiteitenzorg. In onderstaande Figuur 
1 is de opzet van het Handboek Calamiteitenzorg gevisualiseerd. 
 

 
  

Figuur 1 Opzet handboek calamiteitenzorg Delfland 

Dit bestrijdingsplan heeft als doel de bij een calamiteit betrokken medewerkers van de Regiegroep Droogte,  
het Beleidsteam (BT), Operationeel team (OT) en Actiecentrum (AC) te ondersteunen in de voorbereiding, de 
bestrijding en in de afhandeling van een incident of calamiteit. Een calamiteit wordt binnen Delfland 
gedefinieerd als (zie ook hoofdstuk 1 van het Calamiteitenplan): 
 

een gebeurtenis, al dan niet plotseling optredend, met zodanig(e) (verwachte of dreigende) ernstige 
gevolgen voor waterkering, waterbeheersing en/of waterkwaliteit dat het noodzakelijk kan zijn af te 
wijken van het bestuurlijk vastgestelde beleid en/of gangbare procedures, of beslissingen te nemen 
waarin het vastgestelde beleid niet voorziet.  

 
Geen enkele calamiteit is gelijk: bij de bestrijding moet dan ook altijd ruimte zijn voor een flexibele aanpak. Dit 
bestrijdingsplan is daarom nadrukkelijk géén draaiboek maar een naslagwerk. Daar waar zinvol of nodig zijn 
voor onderdelen wel specifieke draaiboeken of protocollen uitgewerkt. 
 
Handboek Calamiteitenzorg: het overkoepelende kader 
Het Handboek Calamiteitenzorg (hierna: handboek) biedt het kader voor het optreden van Delfland bij 
calamiteiten. Het handboek bestaat uit verschillende onderdelen waaronder het Calamiteitenplan Delfland 
(hierna: calamiteitenplan), een aantal separate Calamiteitenbestrijdingsplannen (hierna: bestrijdingsplan) en 
een Scenarioboek.  
 
Calamiteitenplan: generieke (organisatorische) voorbereidingen 
In het calamiteitenplan staan de uitgangspunten en kaders beschreven waarbinnen Delfland incidenten en 
calamiteiten bestrijdt. Dit is de structuur van de calamiteitenorganisatie, alarmering en opschaling, leiding en 
coördinatie, samenwerking met de Veiligheidsregio en externe partners, informatielijnen en een beschrijving 
van het calamiteitenzorgsysteem inclusief het beheer daarvan. 
 

Handboek 

Calamiteitenzorg

Calamiteitenplan

(generieke voorbereiding)

Bestrijdingsplannen

(specifieke voorbereiding)

Scenarioboek 

(multi-disciplinair)

Supplementen

Werkwijzebeschrijving

Crisiscommunicatieplan

CBP1 CBP2 CBP3 CBP4 CBP...

Scenario A

Scenario B

Scenario C

Scenario D

Scenario E

Scenario F

Scenario .....

OTO-plan

Juridisch supplement

Juridisch supplement
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Bestrijdingsplan: representatieve gebeurtenissen integraal bekeken 
De bestrijdingsplannen zijn meer operationeel van aard en richten zich op de specifieke voorbereiding van 
Delfland op een aantal voorzienbare risico’s. Het bestrijdingsplan gaat op hoofdlijnen in op de (integrale) 
effecten, knelpunten en mogelijke maatregelen. Het is gericht op het geven van een goed integraal totaalbeeld 
en laat belangrijke dwarsverbanden zien. De doelgroep is vooral het operationeel team (OT), maar dit 
hoofdonderdeel bevat ook belangrijke informatie voor het actiecentrum (AC)en het beleidsteam (BT). Het 
bestrijdingsplan is opgesteld op basis van een aantal representatieve scenario’s. 
 
Het doel van de bestrijdingsplannen is:  
• In beeld brengen van effecten, tijdslijn,  partners. 
• In beeld brengen relaties met alle betrokken vakgebieden; 
• Inzichtelijk maken van mogelijke knelpunten en dilemma’s; 
• Hoofdlijnen benoemen van bestrijdingsbeleid; 
• Opsommen van mogelijke maatregelen. 
 
Operationele bijlagen 
Elk bestrijdingsplan omvat bijlagen met achtergronden, inzetprocedures, bereikbaarheidslijsten en -indien 
relevant- uitwerkingen op objectniveau. Deze bijlagen zijn bedoeld voor handzaam gebruik tijdens calamiteiten 
en/of achtergronden bij de voorbereiding (oefeningen calamiteitenorganisatie). 
 
Scenarioboek 
Dit bestrijdingsplan heeft een integrale opzet en is sterk ingestoken vanuit scenario’s die Delfland in de 
ontwikkeling van de bestrijdingsplannen heeft uitgewerkt. Scenario’s zijn een integrale en multi-disciplinaire 
beschrijving van oorzaak-gevolg relaties vanuit een bepaalde begin-gebeurtenis. De ontwikkelde scenario’s zijn 
opgenomen in het onderdeel “Scenarioboek” van het handboek. 

1.2 Kwaliteitsborging en versiebeheer 

Het onderliggende bestrijdingsplan Langdurige Droogte is in beheer bij de sector B&O, team Waterhuishouding 
en wordt periodiek vastgesteld door de secretaris-directeur (zie ook hoofdstuk 11 van het Calamiteitenplan). 
Voor de actualisering van het bestrijdingsplan is speciaal aandacht nodig voor dynamische gegevens zoals: 

• ervaringen die bij de oefeningen en werkelijke incidenten of calamiteiten zijn opgedaan; 
• wijzigingen in de bedrijfs- of calamiteitenorganisatie; 
• wijzigingen in de samenstelling van teams, telefoonnummers, functies, wet- en regelgeving. 

Wanneer de lezer/gebruiker onjuistheden of onduidelijkheden opmerkt, wordt deze verzocht dit door te geven 
aan de coördinator calamiteitenzorg. 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Rollen en verantwoordelijkheden calamiteitenorganisatie 

Voor een uitgebreide beschrijving van de rollen en verantwoordelijkheden van de functies binnen de 
calamiteitenbestrijdingsorganisatie wordt verwezen naar de werkwijzebeschrijvingen uit het Handboek 
Calamiteitenzorg. In hoofdstuk 5 is een overzicht van te nemen maatregelen ingevoegd. Hierbij is tevens 
aangegeven welke functionaris bevoegd is voor het nemen van het besluit over de te nemen maatregel en 
welke criteria hierbij gehanteerd zijn.  

2.2 Opschaling 

Voor een adequate bestrijding wordt in het Calamiteitenplan Delfland en dus ook in het 
Calamiteitenbestrijdingsplan Langdurige Droogte uitgegaan van een opschalingsmodel. De afzonderlijke fasen 
markeren het verloop van de bestrijding gekoppeld aan de noodzakelijke inzet van onderdelen van de 
calamiteitenorganisatie.  
 
Binnen de calamiteitenorganisatie van Delfland worden 4 coördinatiefasen onderscheiden. Deze 
coördinatiefasen zijn beschreven in het calamiteitenplan. Voor droogte geldt dat in de reguliere situatie ook al 
maatregelen worden uitgevoerd om droogteproblemen te voorkomen (inmalen water op de boezem, 
monitoring waterkwaliteit etc.).   
  

Coördinatie
fase 

Criteria Beslisser 
opschaling 

Afwikkeling door 

1  Incident kan met beperkte inzet van 
mensen en middelen worden afgehandeld. 

Sectorhoofd WS 
(bespreking in 
Regiegroep 
Droogte) 

regiegroep Droogte 
(vult rol van ATL in) 

2  Calamiteit gecoördineerd door operationeel 
team vanwege: 

o Meerdere sectoren 
o Meerdere overheden 
o Media-aandacht 

Secretaris-
directeur 

AT/OT 
 

3  Calamiteit gecoördineerd door beleidsteam 
vanwege: 

o Noodzaak beleidsbeslissingen 
o Noodzaak bestuurlijke overleg 

 Media aandacht 

Dijkgraaf AT/OT/BT 

4  Noodzaak afstemming beleidsteams van 
waterbeheerders (waterkolom) 

Dijkgraaf AT/OT/BT 

Tabel 1 Criteria opschaling Delfland 

2.3 Regiegroep Droogte 

Voor Langdurige Droogte wordt in coördinatiefase 1, waarbij er geen sprake is van een calamiteit, maar wel van 
verhoogde aandacht, gewerkt met een Regiegroep Droogte. De Regiegroep Droogte is in 2006 opgericht  om de 
droogte-activiteiten binnen Delfland te coördineren.  De reden voor een aparte regiegroep is het sluipende 
karakter van langdurige droogte en de diverse beheersmaatregelen die nodig zijn om een calamiteit te 
voorkomen.  
 
Het sectorhoofd Watersysteem kan (in overleg met de secretaris) besluiten de Regiegroep Droogte bijeen te 
roepen. Bij afwezigheid van het sectorhoofd WS wordt de regiegroep voorgezeten door het sectorhoofd B&O 
of een ander DMT-lid. Het bijeenroepen van de Regiegroep Droogte kan een geschikt moment zijn om 
Delflanders via intranet te informeren. Daarnaast kan vanaf dat moment sterk worden overwogen om de 
collegeleden te informeren (hierover wordt in de Regiegroep besloten).  
 
De regiegroep bestaat naast de voorzitter uit leden van de volgende teams: WS/PB, WS/OWW, B&O/WH, 
B&O/WK, B&O/WSK, V&H/T&H (meldpunt toezicht), PIB, Communicatie, IGIS en de calamiteitencoordinator.  
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Voor een goede voorbereiding op een eventueel droge zomer komt de regiegroep jaarlijks één maal voor de 
zomer bijeen. Bij dit jaarlijkse overleg worden relevante ontwikkelingen van het afgelopen jaar besproken en 
eventuele beperkingen gesignaleerd.  
 
De Regiegroep Droogte heeft in principe een vaste samenstelling. Het is de bedoeling dat een regiegroeplid bij 
geplande afwezigheid in overleg met zijn leidinggevende voor vervanging zorgt. Tijdens de jaarlijkse 
bijeenkomst zal een vakantieplanning voor de zomerperiode op de agenda staan. 
 
Technische rapportages 
Gedurende de opschaling worden er technische statusrapporten vervaardigd door WS/PB. Deze rapporten 
verschijnen in principe wekelijks of voorafgaand aan elk overleg van de Regiegroep Droogte. De technische 
status rapporten bevatten informatie over de weersverwachtingen en de stand van zaken met betrekking tot 
waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterkeringen. Informatie voor de technische statusrapportages wordt 
aangeleverd door de regiegroepleden.  
 
Informatie aan Rijkswaterstaat en UvW 
Op verzoek worden elke donderdagochtend de boezem - en bemalinggegevens van de woensdag aan 
Rijkswaterstaat doorgegeven. Rijkswaterstaat verzoekt om deze informatie als de afvoer van de Rijn beneden 
de ca 1.500 m3/s is.  
Op verzoek van de Unie van Waterschappen of de regionale directie Zuid-Holland van Rijkswaterstaat levert 
Delfland een Sitrap-formulier gedurende droogte. De Sitrap bevat informatie over de stand van zaken van de 
droogteproblematiek per waterschap en geven gezamenlijk een landelijk beeld. 
 
Afstemming via eigen netwerk 
De afstemming met andere organisaties loopt in deze coördinatiefase via de regiegroepleden. Zij leggen indien 
noodzakelijk contact met hun collega’s bij andere organisaties die een vergelijkbare functie vervullen. Vanuit 
informatieve beweegredenen kunnen brandweer, politie etc. worden geïnformeerd. 
 
Opschalen en opheffen regiegroep Droogte 
Als de Regiegroep tijdens droogte bijeen is geroepen door het sectorhoofd WS dient door de Regiegroep een 
besluit te worden genomen of opschaling naar coördinatiefase 1 plaatsvindt. 
 
De algemene regel is dat wordt opgeschaald naar coördinatiefase 2 als er sectoroverstijgende belangen zijn, 
waardoor er coördinatie op een hoger niveau nodig is. Het kan bij droogte gaan om afwegingen van belangen 
tussen behoud van stabiliteit van waterkeringen of de kwaliteit van het oppervlaktewater. Belangrijk is dan te 
zorgen dat besluiten op het juiste niveau integraal afgewogen en genomen worden. Het besluit tot opschaling 
naar coördinatiefase 2 wordt voorbereid door de Regiegroep Droogte, of vindt plaats naar aanleiding van een 
directe noodsituatie. De secretaris-directeur kan na overleg met het hoofd van de sector Watersysteem en de 
calamiteitencoördinator besluiten coördinatiefase 2 van het Calamiteitenplan Delfland in werking te stellen. De 
calamiteitencoördinator en de secretaris-directeur brengen de dijkgraaf van deze beslissing op de hoogte. 
 
De operationeel leider neemt een besluit over de mate waarin het OT en de verschillende OS’s en AC’s 
gemobiliseerd worden. De calamiteitenorganisatie wordt ingericht op de manier die het best past bij de 
situatie. Daarbij is het mogelijk dat niet de gehele calamiteitenorganisatie maar een specifieke groep 
operationeel wordt. Bij langdurige droogte kunnen de AC’s en OS’s van zowel verontreiniging watersystemen, 
peilbeheer en waterkeringen (gedeeltelijk) operationeel worden gemaakt. De leden van de  Regiegroep 
Droogte die in coördinatiefase 1 actief zijn geweest, worden ondergebracht in het voor hun meest logische 
onderdeel van de calamiteitenorganisatie, ook als zij daar normaliter geen functie vervullen. 

2.4 Systeembeschrijving 

2.4.1 Aanvoer van water 
Boezem 
Gedurende de zomerperiode voert Delfland water aan van buiten het gebied. Belangrijke functies van deze 
zoetwatervoorziening zijn het kunnen handhaven van de waterpeilen (o.m. van belang voor de veiligheid van 
veenkaden), voor behoud van een goede waterkwaliteit en voor beregening/begieting van landbouwgewassen. 
Voor het op peil houden van het boezemstelsel beschikt Delfland over twee aanvoerwegen. Het overgrote deel 
van de aanvoer van oppervlaktewater geschiedt door het gemaal Winsemius. Dit gemaal pompt water vanuit 
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het Brielse Meer (waterschap De Hollandse Delta) via de Brielse Meerleiding naar de boezem van Delfland. De 
uitstroom van de inlaatleiding bevindt zich ter hoogte van de instroom van het boezemgemaal Westland te 
Hoek van Holland. Het Brielse Meer wordt gevoed uit het hoofdwatersysteem vanuit het Spui bij Bernisse. 
 
Daarnaast heeft Delfland de beschikking over een tweede aanvoermogelijkheid. In Leidschendam kan via het 
gemaal Mr. Dr. Th.F.J.A. Dolk water vanuit Rijnland worden ingemalen. Deze aanvoermogelijkheid wordt onder 
normale omstandigheden niet of in beperkte mate gebruikt.  
 
Rijnland onttrekt water aan de Hollandse IJssel, die in perioden van lage rivierafvoer gevoelig is voor verzilting. 
Indien de Hollandse IJssel verzilt, kan de KWA in werking treden. De wateraanvoer vindt dan plaats vanuit het 
Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek in plaats vanuit de Hollandse IJssel. Zoals vastgelegd in het KWA-
Waterakkoord ontvangt Delfland ten tijde van de KWA maximaal 3 m

3
/s van Rijnland, waarvan 1 m

3
/s moet 

worden doorgevoerd aan het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 
 
Polder 
De polders worden middels polderinlaten van water voorzien. Voor opmalingspolders gebeurt dit via gemalen. 
Delfland bedient ongeveer honderd à tweehonderd inlaten. Het aantal (polder)inlaten dat door particulieren 
wordt bediend is vele malen hoger. Het is niet bekend met welke capaciteit water uit de boezem onttrokken 
kan worden.  
 
2.4.2 Verdeling van aangevoerd water binnen Delfland  
Het inlaatwater vanuit het Brielse Meer verdeelt zich vanaf het inlaatpunt bij gemaal Westland via het 
boezemwaterstelsel zowel in westelijke richting naar het Westlandse kassengebied als in noordelijke en 
oostelijke richting. De toestroom naar het Westland is binnen één à twee dagen waarneembaar. Door het 
vertakte karakter van de boezem verloopt het transport van water van de ene naar de andere kant van 
Delfland traag. Om het schone inlaatwater helemaal naar de oostelijk gelegen polders te transporteren is 
daarom ongeveer één à twee weken volle inzet van gemaal Winsemius nodig. 
 
GE-gemaal te Den Haag  
Aan de noordkant van Den Haag staat het GE-gemaal, dat zorgt voor circulatie van water rond Den Haag. Op 
deze wijze wordt de koelwaterlozing van de elektriciteitscentrale op het Verversingskanaal opgemengd met het 
koelere boezemwater. Hiermee wordt voorkomen dat de watertemperatuur lokaal ongewenst hoog oploopt. 
Dit circulatiegemaal staat onder reguliere omstandigheden altijd aan (capaciteit 0,7 m

3
/s). Het beheer is in 

handen van E.O.N. 
 
2.4.3 Verversen  
Verversing vindt plaats op polderniveau en op boezemniveau. Met gemaal J.J.J.M. van der Burg wordt 
permanent doorgespoeld met onder meer als doel om verspreiding over Delfland van het kwalitatief mindere 
Westland-water te voorkomen. Bij het Schiegemaal en in het bijzonder bij gemaal Parksluizen wordt 
incidenteel, in droge perioden, uitgemalen om de zoutindringing (door schut- en lekverliezen bij de Parksluizen) 
op de Schie tegen te gaan. Doel hiervan is primair het zoet houden van de doorvoer naar het 
Hoogheemraadschap van Schieland (regulier of ten tijde van de KWA).  
 

2.5 Raakvlakken met externe organisaties 

Voor de aanvoer van ‘zoet’ water is Delfland afhankelijk van het hoofdwatersysteem en van de waterschappen 
Rijnland en Hollandse Delta. In tijden van droogte ontvangt Delfland incidenteel het verzoek van Schieland en 
de Krimpenerwaard om (extra) water aangevoerd te krijgen.  
 
Diverse (natuur) terreinen zijn in eigendom en/of beheer van particuliere organisaties (bijvoorbeeld 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten), particulieren of andere organisaties. Voor een goede taakuitvoering 
van het waterschap kan het betreden van deze terreinen noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld voor inspectie, 
opnemen van schade of het herstellen daarvan. Hoewel op basis van de Keur Delfland 2010 toegang kan 
worden gevorderd, is het raadzaam zo vroeg mogelijk contact op te nemen met de terreineigenaren en –
beheerders. 
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Tijdens Langdurige Droogte speelt meestal de kwaliteit van het zwemwater een rol. De coördinerende taak op 
dit vlak ligt bij de Provincie.  
 
Er vindt informatie-uitwisseling plaats met de Unie van Waterschappen (via de secretaris van de Regiegroep) 
om de Unie haar rol op het centrale niveau (inbreng in LCW etc.) goed te kunnen laten uitoefenen. Daarnaast 
vindt er ook informatie-uitwisseling plaats met Rijkswaterstaat. Gedurende een droogteperiode stelt 
Rijkswaterstaat samen met het KNMI wekelijks een droogtebericht op. 
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3 Risico’s 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van diverse risico’s die het samenhangen met aanhoudende 
droogte, de aandachtspunten bij afhandeling en in het verleden opgetreden (gelijksoortige) (ernstige) 
incidenten en calamiteiten.  
 
De soorten calamiteiten zijn ingedeeld op basis van de risico’s die zijn geïnventariseerd met de in 2007 
uitgevoerde risico-inventarisatie. In de risico-inventarisatie is gekeken naar situaties die leiden tot falen van 
objecten die in beheer zijn van Delfland. Voor langdurig droge perioden zijn dat het bijvoorbeeld het niet 
kunnen gebruiken van aanvoervoorzieningen en het bezwijken van (veen)kaden als gevolg van droogte. Op 
basis van de gemaakte inventarisatie is de beschrijving opgedeeld in drie soorten calamiteiten: 
waterkwaliteitsproblemen, waterkwantiteitsproblemen en grondwaterproblemen. Deze drie typen 
calamiteiten hangen nauw met elkaar samen (de waterkwaliteit is bijvoorbeeld afhankelijk van de 
waterkwantiteit/voldoende water). 
 

A. Kwaliteitsproblemen 
Tijdens langdurige droogte kunnen waterkwaliteitsproblemen ontstaan als het aangevoerde water niet de 
gewenste kwaliteit heeft. Als het aanvoerwater niet de gewenste kwaliteit heeft, kan worden besloten om 
minder door te spoelen. Gevolg hiervan is dat de kwaliteit van het oppervlaktewater dan in grotere mate 
beïnvloed wordt door lozingen. Dit kan de waterkwaliteit negatief beïnvloeden. In gebieden met kwel kan het 
verminderen van doorspoeling leiden tot een toename van het chloridegehalte. Daarnaast kunnen problemen 
ontstaan door opwarming van het water.  
 
Problemen met de waterkwaliteit kunnen zich tijdens een droge periode op verschillende manieren uiten: 

 Verhoogd chloride- en/of nutriëntengehalte  
Veel planten en dieren in het beheersgebied van Delfland zijn niet berekend op water met een hoger 
chloridegehalte. Indien de situatie zich voordoet dat Delfland, ten behoeve van functies hoog in de 
verdringingsreeks besluit water in te laten met een verhoogd chloridegehalte, dan kan dit negatieve 
gevolgen hebben voor de aanwezige ecologie. De mate waarin en de snelheid waarmee schade optreedt, 
verschilt per soort. Voor soorten die gevoelig zijn voor zout, leiden gehaltes van meerdere honderden mg/l 
chloride al binnen enkele weken tot sterfte. Daarnaast kan de inlaat van water betekenen dat er meer 
nutriënten worden aangevoerd (vermesting). Veedrenking is mogelijk tot 2.000 mg chloride per liter. 
Bij landbouwgewassen kunnen hogere chloridegehalten ook leiden tot schade. Dit is niet alleen het geval 
bij opname van water door de wortels. Afhankelijk van de gebruikte beregeningsmethode kan water met 
een hoger chloridegehalte bij bepaalde gewassen leiden tot verbrandingsschade aan het blad met als 
gevolg minder opbrengst.  
Door de inlaat van hard en/of sulfaatrijk water, kan de afbraak van veen versneld plaatsvinden. Dit heeft 
een versnelde maaivelddaling tot gevolg. Het mogelijke effect op veenkaden is nog niet gekwantificeerd.  

 Bruinrot 
Bruinrot wordt veroorzaakt door een bacterie en heeft vergaande gevolgen voor de land- en tuinbouw. 
Om de verspreiding tegen te gaan wordt het oppervlaktewater in Nederland sinds 1996 jaarlijks 
bemonsterd en getoetst op bruinrot. Aan de hand van de uitslagen worden de verbodsgebieden voor het 
nieuwe seizoen vastgesteld. Binnen die gebieden is het gebruik van oppervlaktewater voor de teelt van 
aardappelen, tomaten, aubergines, nachtschade, geranium en postelein verboden. Juist in langdurig droge 
perioden kan dit verbod tot schade leiden.  

 Botulisme 
Botulisme is een voedselvergiftiging, veroorzaakt door een bacterie. Het gif veroorzaakt 
verlammingsverschijnselen en kan zowel bij dieren als mensen de dood veroorzaken. Er zijn zeven 
verschillende soorten, aangeduid met de letters A t/m G. Bij watervogels komt meestal type C en D voor, 
soms type E en zelden type F. Mensen zijn vooral gevoelig voor de typen A, B, E en F. De bacterie die 
botulisme veroorzaakt gedijt uitstekend in eiwitrijke, zuurstofloze omstandigheden, bijvoorbeeld als er 
dode dieren in het water liggen. Als een ander waterdier een stukje besmet dier binnenkrijgt, gaat het 
dood. Vervolgens is dat dier zelf een nieuwe besmettingsbron voor andere dieren. De ideale 
watertemperatuur voor de bacterie ligt tussen de 20 en 25 °C. Botulisme volgt vaak op een periode van 
bloei van blauwalgen. Als deze blauwalgen afsterven, onttrekt het rottingsproces zuurstof aan het water. 
Omdat de bacterie die botulisme veroorzaakt het best gedijt in warme, zuurstofloze wateren, zal de kans 
dat botulisme toenemen in langdurig droge (warme) perioden.  
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 Zwemmersjeuk 
Zwemmersjeuk is jeuk die kan optreden tijdens en na het recreëren in zoet water. De jeuk wordt 
veroorzaakt door larven van een parasiet die de huid zijn binnengedrongen. Deze larven zwemmen vrij in 
het water. Ze groeien in bepaalde zoetwaterslakken en komen daar bij warm en zonnig weer uit 
tevoorschijn.  

 Blauwalgen 
Blauwalgen zijn een soort bacteriën die in het water drijven. Ze kunnen zich goed vermenigvuldigen als de 
temperatuur voldoende hoog is (20-30 °C). Drijvend aan het oppervlak vormen de bacteriën een laag die 
op olie lijkt. Als deze laag dikker wordt en de blauwalgen dichter op elkaar gaan drijven, sterven ze af. Ze 
vormen dan een stinkende brei en scheiden voor mens en dier giftige stoffen af. Het afsterven onttrekt 
zuurstof aan het water, waardoor voornamelijk vissen problemen kunnen ondervinden.  
In de zomer komen op veel zwemwaterlocaties blauwalgen voor. Op alle zwemwaterlocaties binnen 
Delfland (ongeveer twintig) wordt door Delfland onderzocht of er blauwalg aanwezig is. De resultaten van 
deze metingen worden doorgegeven aan de provincie, die beheerder van de zwemwaterlocaties is.  

 Vissterfte als gevolg van zuurstofloosheid 
Zuurstofgebrek kan de oorzaak van de vissterfte zijn. Zuurstofgebrek kan ontstaan door verschillende 
factoren, zoals een grote hoeveelheid boombladeren in het water, een hoge watertemperatuur en massale 
algensterfte. 

 Verminderde koelwatercapaciteit als gevolg van opwarming 
Bepaalde industrieën maken gebruik van grond- dan wel oppervlaktewater voor koeling. Na gebruik wordt 
dit water weer geloosd. De temperatuur van dit water ligt hoger dan van het ingenomen water. Omdat dit 
schadelijk kan zijn voor de ecologie in het ontvangende water, zijn er beperkingen gesteld aan de 
koelwaterlozingen. De belangrijkste afspraken zijn: 

 het oppervlaktewater mag niet warmer dan 28 °C worden; 

 de opwarming van het watersysteem waarop de koelwaterlozing plaatsvindt, mag niet meer dan 3 °C 
zijn; 

 in de buurt van het lozingspunt gelden overgangsnormen, afhankelijk van de kwetsbaarheid van de 
ecologie in de omgeving van het lozingspunt. 

 
Het onttrekken en lozen van koelwater is geregeld in vergunningen. Binnen Delfland is het energiebedrijf 
Eon (Den Haag) een belangrijke gebruiker van oppervlaktewater om te koelen. In de huidige vergunning 
zijn de volgende afspraken opgenomen:  

 Maximaal 19.470 m
3
/uur; 

 Niet verontreinigd, enkel thermisch; 

 Maximaal 30 °C te lozen water; 

 Te lozen water maximaal 6 °C hoger dan ingenomen water; 

 De temperatuur van het oppervlaktewater mag als gevolg van de lozing niet hoger dan 25 °C worden 
(uurgemiddelde); 

 Indien de temperatuur van het oppervlaktewater de 25 °C overschrijdt of dreigt te overschrijden dient 
dit aan Delfland te worden gemeld; 

 Mogelijkheid tot verplicht verlagen van de inname van water bij overschrijding 25 °C 
oppervlaktewatertemperatuur. 

 

B. Te weinig wateraanvoer mogelijk 
Delfland kan water onttrekken aan het Brielse meer en uit Rijnland. Indien de KWA worden ingeschakeld is 
wateraanvoer vanuit Rijnland ook bij verzilting van het inlaatpunt van Rijnland op de Hollandse IJssel mogelijk.  
 
Als te weinig water kan worden aangevoerd voor peilhandhaving kan dit bijvoorbeeld leiden tot een afname 
van de kadestabiliteit. Het optreden van een laag peil in het oppervlaktewater zal in de praktijk echter niet snel 
voorkomen, aangezien het juist vanuit het oogpunt van kadestabiliteit de hoogste prioriteit heeft om 
peiluitzakking te voorkomen (zie verdringingsreeks categorie 1). Voor peilhandhaving is het in principe mogelijk 
om water van iedere kwaliteit te gebruiken. Door de verwevenheid van watersysteem en functies binnen 
Delfland levert dit echter problemen op voor andere functies. Door de uitval van (de stroomvoorziening van) 
aanvoergemalen, kan de wateraanvoer in gevaar komen.  
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Problemen met te weinig wateraanvoer kunnen zich tijdens een droge periode op verschillende manieren 
uiten: 

 Stabiliteit van dijken en kaden vermindert 
Als het oppervlaktewaterpeil zakt, neemt het te keren hoogteverschil toe. Hierdoor verandert zowel de 
buitenwaartse als de binnenwaartse stabiliteit van de kade. 

 Scheepvaart beperkt of niet mogelijk 
Vaarwegen in het gebied hebben een bepaalde diepte. Indien het waterpeil zakt, is de resterende 
vaardiepte kleiner. Dit heeft tot gevolg dat schepen minder zwaar beladen kunnen worden, of zelfs niet 
meer kunnen varen.  

 Opwarming  
Water dat minder diep is, warmt sneller op. Dit kan problemen veroorzaken voor de ecologie. Hoe warmer 
het water is, des te minder zuurstof kan het water bevatten. Opwarming van het water is verder ook 
nadelig voor koelwateronttrekkingen. Hoe hoger de temperatuur van het oppervlaktewater, des te groter 
is de kans dat het gebruik ervan als koelwater moet worden gestopt.  

 

C. Uitzakkende grondwaterstanden 
Omdat de grondwaterpeilen slechts in beperkte mate door de oppervlaktewaterpeilen worden beïnvloed, is 
het mogelijk dat de grondwaterstanden zakken terwijl het peil van het oppervlaktewater wordt gehandhaafd. 
Het uitzakken van het grondwaterpeil kan de volgende effecten hebben: 

 Uitdroging van veenkaden  
Vooral veendijken zijn tijdens langdurige droogte gevoelig voor uitdroging. Door uitdroging neemt het 
volumiek gewicht af en neemt de kans op bezwijken toe.  

 Maaivelddaling  
Als het grondwater laag staat, kan dit maaivelddaling tot gevolg hebben, met name in veenweidegebieden. 
Door de lage grondwaterstand kan zuurstof in het veen doordringen dat normaliter onder de 
grondwaterspiegel ligt. De aanwezigheid van zuurstof leidt tot oxidatie (verbranding) van het veen. Deze 
schade is onomkeerbaar. Veenoxidatie kan ook plaatsvinden in veenkaden; de gevolgen hiervan zijn in de 
praktijk meestal niet merkbaar.  

 Schade aan funderingen 
Door een lage grondwaterstand kunnen houten funderingen van gebouwen droog komen te staan en gaan 
rotten. Dit speelt echter vooral als de verlaging in grondwaterstand over een langere periode plaatsvindt 
en speelt dus niet als gevolg van een incidentele verlaging van de grondwaterstand als gevolg van 
aanhoudende droogte.  

  Waterkwaliteit en ecologie 
Vegetatie met korte wortels kan door een daling van de grondwaterstand verstoken raken van water. De 
mate waarin en de snelheid waarmee schade optreedt, is afhankelijk van de soort vegetatie. Daarnaast is 
het zo dat in de bodem aanwezig organisch materiaal door de lage grondwaterstand kan worden 
afgebroken, waardoor nutriënten vrijkomen (vermesting). Dit is nadelig voor soorten die voorkomen in 
voedselarme milieus.  

 Schade aan natuur en landbouw 
In droge perioden vindt aanvulling van grondwater alleen plaats vanuit het oppervlaktewater. De mate 
waarin deze aanvulling plaatsvindt, is onder andere afhankelijk van de bodemkenmerken en van de 
afstand tot een watergang. Het blijkt dat tijdens een langdurig droge periode deze aanvulling slechts 
beperkt plaatsvindt, met als gevolg dat de grondwaterstanden dalen. Als de grondwaterstanden te ver 
dalen, ontstaat een vochttekort bij planten die van grondwater afhankelijk zijn. De mate waarin en de 
snelheid waarmee schade optreedt, is afhankelijk van de soort vegetatie. 
 
Daarnaast treden er veranderingen op doordat de aard en de beschikbaarheid van voedingsstoffen 
veranderen. Als het grondwater wegzakt, wordt de bodem beter doorlucht waardoor bacteriën het 
aanwezige organische materiaal beter kunnen afbreken. Dit leidt tot vermesting van de bodem en tot 
bodemdaling.  
 
De term verdroging is gereserveerd voor het structurele tekort aan voldoende water van een voldoende 
kwaliteit in natuurgebieden. Verdroging wordt veroorzaakt door daling van de grondwaterstanden, door te 
weinig kwel of doordat de waterkwaliteit niet past bij de voorkomende soorten. Verdroging is dus iets 
structureels en komt niet alleen voor tijdens langdurige droogte. Wel is het zo dat verdroogde natuur 



Calamiteitenbestrijdingsplan Langdurige Droogte 

 

13 

 

gevoeliger is voor incidentele droogte. In tegenstelling tot structurele verdroging kan incidentele droogte 
worden gezien als een natuurlijk fenomeen dat bijdraagt aan de soortendiversiteit.  
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4 Scenario Langdurige Droogte 

4.1 Inleiding 

In het proces om te komen tot een nieuw handboek calamiteitenzorg is door Delfland een aantal scenario 
sessies georganiseerd om de grootste risico’s en situaties op generiek wijze af te dekken en vooral ook om de 
wisselwerking met verschillende taken van Delfland te integreren in de plannen. De scenario’s zijn ontwikkeld 
op basis van expert judgement en zijn nader beschreven in het scenarioboek.  
 
De volgende scenario’s zijn gedefinieerd: 

1. Extreme neerslag 
2. Langdurige droogte 
3. Stormvloed 
4. Technisch falen 
5. Grootschalige ongelukken 
6. Menselijk handelen 
7. Langdurige stroomuitval 

 
Het scenario Langdurige Droogte is in 2007 als bestrijdingsplan uitgewerkt en is in dit onderliggende plan 
geactualiseerd. Omdat dit bestrijdingsplan gelijk is aan het scenario Langdurige Droogte, zijn de overige 
scenario’s niet relevant en worden verder niet behandeld.  
 
Het scenario Langdurige Droogte wordt als volgt beschreven: het scenario, de tijdlijn, de effecten, knelpunten, 
maatregelen, partners/relaties en de nafase. In de scenario’s zijn maatregelen beschreven. Hierbij is tevens 
aangegeven welke functionaris bevoegd is voor het nemen van het besluit van het nemen van de betreffende 
maatregel.  
 

4.2 Omschrijving 

Net als teveel neerslag kan ook een tekort aan neerslag voor problemen zorgen in het watersysteem. Als het 
langdurig droog is neemt de hoeveelheid water in het beheerssysteem af (minder aanvoer, maar dezelfde 
afvoer). Peilen dalen, de doorstroming vertraagt (al dan niet omdat de gemalen stop worden gezet) en de 
stoffenbalans wordt geconcentreerder.  
Om het tekort aan water aan te vullen kan er water uit andere gebieden, bijvoorbeeld uit de Nieuwe 
Waterweg, worden ingelaten. De kwaliteit van dit ‘vreemde water’ is een aspect om rekening te houden 
binnen dit scenario. Daarbij gaat langdurige droogte vaak gepaard met warm weer, stijgingen in de 
watertemperatuur en de gevolgen daarvan horen daardoor indirect ook bij dit scenario. 
 

4.3 Tijdlijn 

Dit scenario beschrijft de situatie van langdurige droogte, een situatie die wat betreft extremiteit vergelijkbaar 
is met droge zomer van 2003 (2003 is te karakteriseren als een droog jaar). Sinds enige tijd is er warm weer 
met weinig neerslag. Het neerslagtekort1 is opgelopen tot 250 mm (daarmee bevindt het zich boven de lijn van 
de 5% droogste jaren). De rivieraanvoer is laag; de Rijnafvoer was langere tijd rond de 1000 m

3
/s en is 

inmiddels afgenomen tot 800 m
3
/s. 

 

4.4 Effecten, knelpunten en dilemma’s 

Vanuit de Nieuwe Waterweg dringt water met een hoger chloridegehalte de Schie op als gevolg van het 
schutten van schepen. De zoutindringing kan worden beperkt door gemaal Parksluizen te laten draaien. Dit is 
vooral nodig als Delfland water door laat naar Schieland. Daarnaast is het niet gewenst dat de zoutindringing te 
ver de Schie op komt vanwege polderinlaten. Het is daarom noodzakelijk om de mate van zoutindringing goed 
te monitoren.  
 

                                            
1 Neerslag min verdamping, gemeten vanaf 1 april tot 1 oktober 
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Het boezempeil wordt in Delfland binnen strakke marges gehandhaafd en het is ongewenst om het peil te ver 
te laten dalen. Doordat er veel particuliere onttrekkingen vanuit de boezem zijn ten behoeve van de 
glastuinbouw en vanwege de vele ondiepe sloten in het boezemland, ontstaan er snel klachten als het peil van 
de boezem 10 cm of meer daalt. Ook ten aanzien van de scheepvaart en kaden is het peil aan een minimum 
gebonden. Voor de kaden wordt gezien de veenkadenproblematiek voor de boezem een kortdurende verlaging 
tot NAP - 0,50 m nog toelaatbaar geacht. Voor de meeste polders wordt een peilverlaging van 5 cm toelaatbaar 
geacht. 
 
Peilopzet zou een maatregel zijn om de hoeveelheid water die moet worden aangevoerd te beperken. Ook 
voor peilopzet geldt dat de marge beperkte is. Een peilopzet van meer dan enkele centimeters is niet gewenst, 
aangezien rekening moet worden gehouden met de het optreden van zomerse (onweers)buien. Daarnaast is 
het zo dat een hogere boezemwaterstand zorgt voor een grotere horizontale druk op de kade. In combinatie 
met een lagere weerstand tegen opdrijven/afschuiven als gevolg van verdroging van de kaden leidt dit tot een 
verslechtering van de veiligheid. 
 

4.5 Maatregelen 

A. Bestrijdingsmaatregelen bij Waterkwaliteitsproblemen 
Delfland werkt met een vast programma om de waterkwaliteit in het gebied te monitoren. Daarnaast kunnen 
meldingen van vrijwel iedereen afkomstig zijn. Een deugdelijke afhandeling van het incident start met een 
juiste en volledige melding. Meldingen worden aangenomen door het Meldpunt Toezicht (fase 1) of door de 
meldkamer (fase 2, 3, 4).  

 

 Verhoogd (chloride)gehalte  
meetfrequentie verhogen 
Delfland werkt met een vast monitoringsprogramma. Als hiertoe aanleiding is, is het mogelijk de 
meetfrequentie op te voeren. Indien de KWA in werking treedt, wordt bekeken of de meetfrequentie en 
meetinspanning voldoende zijn.  
 
sturing middels gemaalinzet 
De meetresultaten kunnen sturing geven aan de inzet van gemalen. Als het chloridegehalte nabij 
Rotterdam (meetpunt Beukelsbrug) bijvoorbeeld ongewenst hoog wordt, kan worden besloten om gemaal 
Parksluizen als eerste in te zetten als gemaalinzet benodigd is, of om dit gemaal extra te laten uitmalen. 
Hierdoor wordt de zoutindringing vanaf de Nieuwe Waterweg teruggedrongen.  
 
Gemaal Vlotwatering maalt ook in droge periodes met een klein debiet uit ten behoeve van de 
waterkwaliteit, zodat Westlands water zich niet over Delfland verspreidt. 
  

schutsluisbeperkingen 
Met het schutten van schepen, komt water vanuit de Nieuwe Waterweg op Delflands boezem. Het 
chloridegehalte van dit water is doorgaans hoger dan dat van Delflands boezem. Door het aantal 
schuttingen te beperken en/of te concentreren tijdens laag buitenwater, kan de ongewenste toevoer van 
dit water worden beperkt. De beslissingsbevoegdheid ligt niet bij Delfland, maar bij de provincie die 
scheepvaartbeheerder en nautisch beheerder is van de Schie. Het positieve effect van de maatregel op de 
waterkwaliteit dient te worden afgewogen tegen de nadelen die beroeps- en recreatievaart hierdoor 
ondervinden. 
 

  Bruinrot 
Als ergens bruinrot wordt aangetroffen, dan is dat aanleiding tot het verruimen van het bruinrot-
beregeningsgebied. Dit gebeurt door de Plantenziektenkundige Dienst. De procedures voor vaststelling of 
daadwerkelijk bruinrot is aangetroffen, zijn lang. Er zijn geen bestrijdingsmaatregelen voor de korte 
termijn.  
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De constatering van Bruinrot wordt gedaan door de Plantenziektenkundige Dienst. Deze communiceert de 
maatregelen met de betrokkenen. Ter kennisgeving wordt het meldpunt toezicht geïnformeerd. Delfland 
hoeft geen actie te ondernemen.  
 

 Botulisme 
Op korte termijn moeten de dode dieren zo snel mogelijk worden opgeruimd. In het 
calamiteitenbestrijdingsplan Verontreiniging Watersysteem staan de maatregelen voor botulisme 
uitgebreid beschreven. 
 

 Zwemmersjeuk 
De Provincie beslist over het sluiten van recreatiewater waar zwemmersjeuk is aangetroffen en zorgt voor 
de communicatie hierover. Indien een gezondheidsrisico bestaat kan de provincie besluiten tot het 
plaatsen van waarschuwingsborden of het sluiten van het betreffende water voor de waterrecreatie. 

 

 Blauwalgen 
Wanneer uit de metingen die Delfland uitvoert op de zwemwaterlocaties blijkt dat sprake is van blauwalg, 
dan wordt dit doorgegeven aan de provincie die het betreffende water dan op aanraden van Delfland zal 
sluiten. Bij meldingen van blauwalgen op niet-zwemwaterlocaties zal Delfland de locatie inspecteren, maar 
in beginsel geen maatregelen treffen.  
Ongeacht of het zwemwater betreft, beziet Delfland of het zinvol is om maatregelen te treffen. Daarbij kan 
gedacht worden aan doorspoelen, het opzuigen van de bacteriën of de drijflagen afsluiten met 
bellenschermen (zie ook calamiteitenbestrijdingsplan Verontreiniging Watersysteem).  
 

 Vissterfte als gevolg van zuurstofloosheid 
Op korte termijn is het doorspoelen met schoon, zuurstofrijk water een maatregel. Daarnaast kan zuurstof 
in het water worden gebracht door de toepassing van bellenschermen. Ter plekke zal moeten worden 
bezien of het zinvol is om de bellenschermen in te zetten (zie calamiteitenbestrijdingsplan Verontreiniging 
Watersysteem).  
 

 Verminderde koelwatercapaciteit als gevolg van opwarming 
Als de temperatuur van het oppervlaktewater te ver stijgt, is het mogelijk dat inname van 
oppervlaktewater water ten behoeve van het gebruik als koelwater dient te worden stopgezet. Binnen 
Delfland is de elektriciteitscentrale in Den Haag (Eon) een grote gebruiker van koelwater. In het verleden is 
dit bedrijf door Delfland op de hoogte gehouden van het verloop van de watertemperatuur in Den Haag. 
Bij dreigende stopzetting van de elektriciteitscentrale kan worden overwogen om een alternatief 
doorspoelcircuit te creëren. 

 

B. Bestrijdingsmaatregelen bij te weinig wateraanvoer 
De sector Watersysteem houdt in de gaten hoeveel water wordt aan- en afgevoerd en hoe de waterstanden in 
het gebied zich ontwikkelen. Met de omliggende waterbeheerders is contact over de ontwikkelingen.  
Meldingen worden aangenomen door het Meldpunt Toezicht (fase 1) of door de meldkamer (fase 2, 3, 4). 
 

 Peilopzet en peiluitzakking  
Indien een droge periode verwacht wordt, kan ervoor worden gekozen om de waterpeilen enkele 
centimeters op te zetten. Een grotere peilopzet is niet gewenst, aangezien rekening moet worden 
gehouden met de het optreden van zomerse (onweers)buien en de stabiliteit van droogtegevoelige 
keringen. Het doel van peilopzet is het creëren van een extra waterbuffer. Mocht de aanvoer van water 
van een voldoende kwaliteit niet mogelijk blijken, dan duurt het langer voordat toch water moet worden 
ingelaten. Bij welk peil echt water moet worden ingelaten is niet vastgelegd (zie peiluitzakking).  
 
Naast peilopzet is ook het toestaan van peiluitzakking, een maatregel om de hoeveelheid inlaatwater te 
beperken. De maximaal toelaatbare peildaling in de boezem is beperkt. Doordat er veel onttrekkingen 
vanuit de boezem zijn ten behoeve van de glastuinbouw en vanwege de vele ondiepe sloten in het 
boezemland, ontstaan er snel klachten indien het peil van de boezem 10 cm of meer te laag is. Ook ten 
aanzien van de scheepvaart en kaden is het peil aan een minimum gebonden. Voor de kaden wordt gezien 
de veenkadenproblematiek voor de boezem een kortdurende verlaging tot NAP-0,50 m nog toelaatbaar 
geacht [bron: B&O/WK]. Voor de meeste polders wordt een peilverlaging van 5 cm toelaatbaar geacht. 
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 Maximaliseren aanvoer; minimaliseren afvoer 
In reguliere situaties kan Delfland water onttrekken aan het Brielse meer (maximaal  
4 m3/s, zie bijlage 3) en uit Rijnland (maximaal 8 m3/s, zie bijlage 4). Wateraanvoer vanuit Rijnland is bij 
verzilting van het inlaatpunt van Rijnland op de Hollandse IJssel toch mogelijk, indien de KWA worden 
ingeschakeld. De KWA is een stelsel van pompen en gemalen dat is ontworpen om in tijden van 
watertekorten zoet water naar de Zuid-Hollandse polders aan te voeren vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal. 
Afspraken hierover liggen vast in het waterakkoord KWA (2005, zie bijlage 6). Delfland ontvangt maximaal 
3 m3/s van Rijnland, waarvan 1 m3/s aan Schieland moet worden doorgepompt (zie bijlage 7). Om de 
zoutindringing op de Schie vanuit de Nieuwe Waterweg tegen te gaan (en zo de kwaliteit van het water dat 
naar Schieland wordt doorgevoerd goed te houden), is de ervaring dat Delfland ongeveer 1 m3/s (tot wel 2 
m3/s) moet uitmalen via Parksluizen en het Schiegemaal.  
 
Ook buiten de KWA om kan Delfland op verzoek van Schieland en de Krimpenerwaard water doorvoeren. 
Hierover zijn afspraken vastgelegd (2002, zie bijlage 5) Ten behoeve van de waterkwaliteit wordt water 
uitgemalen bij gemaal J.J.J.M van den Burg en Parksluizen. Door de aanvoermogelijkheden optimaal te 
benutten en de afvoer te minimaliseren, wordt het water zoveel mogelijk in het gebied gehouden.  
 

 Instellen onttrekkingsverbod  
Als de zoetwatertoevoer niet toereikend is, wordt in eerste instantie een klemmend beroep op de 
ingelanden gedaan om de onttrekking van water tot het minimale te beperken. Indien dit niet voldoende 
soelaas biedt, kan worden overgegaan tot het instellen van een beregenings- en onttrekkingsverbod. Dit is 
geregeld in artikel 4.2 Keur 2010, luidend: 
 
1. In geval van grote schaarste of overvloed aan water, aanmerkelijke verslechtering van de kwaliteit daarvan of bij 

het in ongerede raken van een waterstaatswerk, dan wel indien zodanige omstandigheid dreigt te ontstaan, kan 
het bestuursorgaan zonodig in afwijking van verleende vergunningen of geldende peilbesluiten, verbieden: 

 water af te voeren naar en / of aan te voeren uit oppervlaktewaterlichamen; 

 water te lozen op of te ontrekken aan oppervlaktewaterlichamen; 

 grondwater te onttrekken of water te infiltreren. 
2. Zodra het bestuursorgaan instandhouding van het verbod krachtens het eerste lid niet langer noodzakelijk acht, 

maakt het direct de intrekking van het verbod bekend.  

 
Wanneer bruinrot is geconstateerd, is het gebruik van oppervlaktewater voor de teelt van sommige 
gewassen in bepaalde gebieden in ieder geval verboden om de verspreiding van bruinrot tegen te gaan. 

 

 Prioritering volgens Verdringingsreeks  
De verdeling van het beschikbare Rijkswater gebeurt zoveel mogelijk aan de hand van de Landelijke 
Verdringingsreeks, waarin de prioriteiten staan vastgesteld.  
 
1. Veiligheid en voorkomen van onomkeerbare schade:  

1) stabiliteit van waterkeringen  
2) klink en zettingen (veengebieden) 
3) natuur (bodemgesteldheid) 

2. Volksgezondheid en nutsvoorzieningen:  
1) drinkwatervoorziening 
2) energievoorziening 

3. Kleinschalig hoogwaardig gebruik: proceswater en kapitaalsintensieve gewassen 
4. Overige belangen: scheepvaart, industrie, landbouw, natuur, waterrecreatiebinnenvisserij en natuur 

 
Indien er te weinig water kan worden aangevoerd om alle functies binnen het beheersgebied van Delfland 
van voldoende water te voorzien, dient de Landelijke Verdringingsreeks worden gebruikt om te bepalen 
welke functies voorrang hebben op andere. Er is voor Delfland geen uitgewerkte regionale 
verdringingsreeks. 
 

 Uitval gemalen/ inlaten 
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De uitval van een gemaal kan zowel een mechanische als een elektrotechnische oorzaak hebben. Een 
regulier aanvoergemaal heeft invloed op een beperkt gebied. De gevolgen van langdurige uitval van de 
aanvoer zouden bij droogte relatief groot zijn, maar de kans dat dit gebeurt net op het moment dat 
aanvoer noodzakelijk is, is relatief zeer klein. 
 
Uitval Boezemgemaal – mechanische oorzaak => Mobiele pompen 
Bij uitval van een boezemgemaal wordt de storingsdienst van de sector WS geïnformeerd en wordt direct 
handelend opgetreden. Vanwege het grote belang van het boezemgemaal wordt ook het sectorhoofd 
geïnformeerd. 
 
Delfland beschikt zelf over enkele mobiele pompen die ingezet kunnen worden en tevens is er een 
contract met de Noodpompen Combinatie Delfland voor het op afroep installeren van een of meer 
pompen ten behoeve van de polders. Bij uitval van gemaal Dolk kan een mobiele pomp worden geplaatst. 
Dit duurt 1 à 2 dagen. Bij uitval van Winsemius vervalt de toevoer van water uit het Brielse meer. 
 
Uitval Boezemgemaal – elektrische oorzaak => Aggregaten 
Elektriciteitscentrales gebruiken water uit onder andere de grote rivieren als koelwater. Als de 
temperatuur van dit water oploopt, is er minder koelcapaciteit beschikbaar. Hierdoor neemt de 
hoeveelheid energie die geproduceerd wordt terug. Dit zou bij langdurig warm weer tot gevolg kunnen 
hebben dat delen van Nederland zonder stroom komen te zitten. Dit is echter nog nooit het geval geweest.  
 
Niet functioneren inlaten 
Een inlaat kan verstopt zitten of niet kunnen worden geopend. Indien de inlaat in beheer van Delfland is, 
wordt de storingsdienst van de sector WS geïnformeerd en wordt handelend opgetreden. De meeste 
inlaten zijn niet van een dermate groot belang dat het sectorhoofd geïnformeerd hoeft te worden. Voor de 
inlaten die in particulier beheer zijn onderneemt Delfland geen actie. 

 

 Afwijking neerslagprotocol 
Delfland hanteert een neerslagprotocol. Daarin is vastgelegd dat wordt voorgemalen als de verwachte 
hoeveelheid neerslag een bepaald aantal millimeters overschrijdt. Met voorbemaling in een droge periode 
wordt een risico genomen. In de zomer vallen buien vaak lokaal en de exacte plaats waar die bui gaat 
vallen is dan niet te voorspellen. Daar waar de bui niet valt maar wel is voorgemalen, moet extra water 
worden ingelaten om het peil weer op het gewenste niveau te brengen. In een droge periode bestaat de 
mogelijkheid dat dit water niet voorhanden is. In ieder geval duurt het aanvullen van water aanmerkelijk 
langer dan het wegmalen ervan, vanwege het verschil in aanwezige aan- en afvoercapaciteit.  
 
Voor de zomerperiode is vastgelegd dat de grenswaarde voor het activeren van een voormaalactie met 5 
mm wordt verhoogd indien er een neerslagtekort is van 175 mm of meer (zie ook bijlage 10 bij het 
bestrijdingsplan Wateroverlast). 
 

C. Bestrijdingsmaatregelen bij uitzakkende grondwaterstanden 
Uitzakkende grondwaterstanden kunnen gesignaleerd worden door de resultaten van reguliere metingen op 
grondwatermeetpunten te analyseren. Ook kunnen uitzakkende grondwaterstanden worden gesignaleerd 
doordat de gevolgen ervan waarneembaar worden, bijvoorbeeld scheurvorming in een kade of afstervende 
planten. Meldingen kunnen van vrijwel iedereen afkomstig zijn en worden aangenomen door het Meldpunt 
Toezicht (fase 1) of door de meldkamer (fase 2, 3, 4). 
 
Meldingen met betrekking tot kaden moeten worden geverifieerd. Daarbij wordt dan tevens nagegaan of er al 
aan de melding of klacht wordt gewerkt. Die verificatie kan onder andere worden bereikt door 
(telefonische) navraag bij andere sectoren of externe diensten. Belangrijk is daarbij ook dat men weet wat de 
functie en/of de (technische) kennis van de melder is. Zelfs in gevallen dat een melding door een 
hulpverleningsdienst of door een gemeentelijke dienst wordt gedaan, is verificatie belangrijk om onnodig 
alarmeren en opschalen van de calamiteitenorganisatie te vermijden en verwarring en vertraging te 
voorkomen. 
Buiten kantooruren zal verificatie plaats moeten vinden door de wachtdienstmedewerker of 
onderhoudsmedewerker die wachtdienst heeft. 
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  Schade aan natuur en landbouw 
Als in een droge periode de oppervlaktewaterpeilen dreigen te dalen, moet een afweging gemaakt worden 
tussen het aanvoeren van gebiedsvreemd water en het toelaten van peiluitzakking. Het handhaven van 
oppervlaktewaterpeilen kan niet voorkomen dat grondwaterstanden dalen, aangezien aanvulling vanuit de 
watergang slechts in beperkte mate plaatsvindt.  
 
Vegetatie met korte wortels kan door een daling van de grondwaterstand verstoken raken van water. De 
mate waarin en de snelheid waarmee schade optreedt, is afhankelijk van de soort vegetatie. Daarnaast is 
het zo dat in de bodem aanwezig organisch materiaal door de lage grondwaterstand kan worden 
afgebroken, waardoor nutriënten vrijkomen (vermesting). Dit is nadelig voor soorten die voorkomen in 
voedselarme milieus.  
 
Door beregening kan het grondwater worden aangevuld. Dit is echter een maatregel die door de 
terreineigenaar moet worden genomen. Als beregening op grote schaal wordt toegepast, levert dit een 
extra watervraag op. Als een watertekort dreigt, kan besloten worden een onttrekkingsverbod in te 
stellen.  

 

 Afname kadestabiliteit 
Vooral veendijken zijn tijdens langdurige droogte gevoelig voor uitdroging. Door uitdroging neemt het 
volumiekgewicht af en neemt de kans op bezwijken toe. Omdat aanvulling van het water in het dijklichaam 
slechts beperkt plaatsvindt vanuit het oppervlaktewater, is uitdroging van (veen)dijken niet te voorkomen 
door het handhaven van het oppervlaktewaterpeil. 

 
Kade-inspecties in het veld 
Om de kadestabiliteit goed in de gaten te houden, dienen de kaden in het veld te worden geïnspecteerd. 
Bij deze inspecties wordt gekeken naar scheurvorming en vervormingen. Voor het uitvoeren van het 
inspectieproces in het kader van droogte is een werkinstructie opgesteld (zie bijlage 10).  
  
Beweidingsverbod kaden 
Beweiding door vee kan de stabiliteit van droogtegevoelige kaden negatief beïnvloeden. Beweiding van 
waterkeringen door groothoevig vee (koeien) is volgens de Keur 2010 verboden. Beweiding van 
waterkeringen door kleinhoevig vee (schapen, geiten) komt hier en daar voor. In geval van droogte kan het 
raadzaam zijn om een beweidingsverbod af te kondigen. Dit voornemen wordt per geval in de regiegroep 
Droogte besproken en voorbereid. 
  
Vaarverbod of vaarbeperking 
Door golven, die onder andere veroorzaakt worden door scheepvaart, neemt de druk op kaden toe. Het 
kan daarom wenselijk zijn om voor kaden die verzwakt zijn door langdurige droogte een vaarverbod of een 
vaarbeperking op te leggen. Indien er sprake is van direct gevaar kan Delfland op grond van de Waterwet 
een vaarverbod of –beperking opleggen voor alle vaarwegen binnen Delfland. Voor de Schie dient dit te 
gebeuren in overleg met de provincie als beheerder van deze ook door beroepsvaart gebruikte vaarweg.  

 

4.6 Netwerkpartners 

 Er vindt op drie hiërarchische niveaus overleg plaats over de waterverdeling over meerdere beheersgebieden. 
De LCW beslist over de landelijke verdeling van water, het Regionaal Droogteoverleg Zuid-Holland over de 
waterverdeling in de regio en in KWA verband wordt gesproken over de verdeling van water over de KWA-
partners.  
 
LCW 
De LCW is de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. In watertekortsituaties bepaalt deze commissie 
de verdeling van het beschikbare Rijkswater onder de watervragers. Besluiten van de LCW gaan boven 
besluiten van het Regionaal Droogteoverleg. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, 
Ministerie van I&M, de Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en KNMI. 
 
De verdeling van het beschikbare Rijkswater gebeurt zoveel mogelijk aan de hand van de Landelijke 
Verdringingsreeks, waarin de prioriteiten staan vastgesteld (zie paragraaf 4.4). 
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Voor het bijeenroepen van de LCW zijn de volgende criteria opgesteld: 
1. Zodra de rivierafvoeren bij de grens van de Rijn (bij Lobith) en de Maas (bij Maastricht-St.Pieter) onder een 

bepaalde waarde komen. Onderstaande tabel geeft de grenswaarden aan. 
 

Maand Rijn (m3/s) Maas (m3/s) 

Januari 1.000 25 

Februari 1.000 25 

Maart 1.000 25 

April 1.000 25 

Mei 1.400 25 

Juni 1.300 25 

Juli 1.200 25 

Augustus 1.100 25 

September 1.000 25 

Oktober 1.000 25 

November 1.000 25 

December 1.000 25 

 
2. Zodra de watertemperatuur hoger is dan 23 oC bij Lobith en/of Eijsden. 
3. Als er bovenregionale watertekortproblemen ontstaan zonder dat aan de eerste twee criteria wordt 

voldaan.  
 
Op de website http://lcw.demis.nl is nadere informatie over het functioneren van de LCW te vinden. 
 
Inhoudelijke inbreng voor de LCW wordt (via het Regionaal Droogteoverleg) geleverd door het team WS/PB in 
overleg met B&O/WH. Verzoeken om informatie vanuit de Unie van Waterschappen worden afgehandeld door 
B&O/WH (zie bijlage 1 voor contactgegevens).  
 
Bij opschaling van de LCW wordt het Managementteam Watertekort (MTW) actief, waarin ook andere 
departementen worden betrokken. De waterschappen worden hierin eveneens vertegenwoordigd door de 
Unie van Waterschappen.  
 
 Regionaal Droogteoverleg Zuid-Holland  
Het Regionaal Droogteoverleg Zuid-Holland is het overlegorgaan dat in perioden van extreem watertekort en 
indien problemen ontstaan met de waterverdeling beslist over de waterverdeling over de betrokken 
beheersgebieden. Dit betreft een ander gebied dan het gebied dat door de KWA van water wordt voorzien. Dit 
overleg bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende instanties: 

 Rijkswaterstaat, regionale diensten Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland 

 Provincie Zuid-Holland 

 Hoogheemraadschap van Rijnland 

 Hoogheemraadschap van Delfland 

 Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard 

 Waterschap Hollandse Delta 

 Evides 
De regionale dienst Zuid-Holland  van Rijkswaterstaat neemt het initiatief om het Regionaal Droogteoverleg 
bijeen te roepen. Gezien het operationele karakter van de bijeenkomst, neemt vanuit Delfland een 
medewerker van WS/PB deel aan dit overleg (zie bijlage 1 voor contactgegevens). Als er geen 
overeenstemming wordt bereikt over de waterverdeling, dan kan de LCW bijeen worden geroepen.  
 
KWA:  

 Beraadsgroep KWA 
De Beraadsgroep KWA wordt op verzoek van een van de partijen bijeengeroepen door de voorzitter 
(Rijnland). De partijen zijn Rijkswaterstaat (regionale dienst Utrecht) en de hoogheemraadschappen De 
Stichtse Rijnlanden, Rijnland, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard. De leden van de Beraadsgroep 
KWA staan opgenomen in artikel 1, lid 6 van het waterakkoord KWA. Voor Delfland is het sectorhoofd 
Watersystemen lid.  
 

http://lcw.demis.nl/


Calamiteitenbestrijdingsplan Langdurige Droogte 

 

21 

 

De Beraadsgroep KWA heeft tijdens een droge periode tot taak: 
a. te besluiten tot de aanvang en de beëindiging van de voorbereidingsfase 
b. tijdens de voorbereidingsfase de actuele situatie te beoordelen en alle voorbereidingen te treffen 
die zij nodig acht voor een doeltreffende ingebruikname van de KWA-werken, waaronder het 
actualiseren van gegevens van contactpersonen. De Beraadsgroep houdt tijdens de voorbereidingsfase 
de commissie KWA op de hoogte van de stand van zaken 
c. de commissie KWA te adviseren of de bijzonderdere omstandigheden zich voordoen die kunnen 
leiden tot de inzet van de KWA  

 Commissie KWA 
De Commissie KWA wordt op verzoek van een van de partijen bijeengeroepen door de voorzitter 
(Rijnland). De leden van de Commissie KWA staan opgenomen in artikel 1, lid 7 van het waterakkoord 
KWA. Voor Delfland is de dijkgraaf lid. 

 
De Commissie KWA heeft tijdens een droge periode tot taak: 

a. te besluiten, met inachtneming van het advies van de Beraadsgroep KWA, of de bijzonderdere 
omstandigheden zich voordoen die kunnen leiden tot de inzet van de KWA 
b. te besluiten tot de aanvang en de beëindiging van de ingebruikfase en de afhandelingsfase 
c. te besluiten, met inachtneming van het advies van de Beraadsgroep KWA, tot ingebruikname van de 
KWA-werken 
d. tijdens de voorbereidingsfase treffen van maatregelen die zij nodig acht 
e. tijdens de ingebruikfase, in voorzienbare gevallen, te besluiten tot afschaling 
f. zorg te dragen voor de communicatie naar belanghebbenden over KWA-brede aangelegenheden 

 
De communicatie in het kader van de KWA gebeurt onder verantwoordelijkheid van de Commissie KWA. De 
KWA-partners leveren ieder een communicatiemedewerker voor het KWA-communicatieoverleg. Van dit 
overleg is de communicatiecoördinator (medewerker van Rijnland) voorzitter. Het overleg komt ten minste 
voorafgaand aan en/of volgend op een vergadering van de Beraadsgroep (telefonisch) bij elkaar. De werkwijze 
staat beschreven in het Draaiboek KWA - deel 2 - communicatie deel (DMS kenmerk 543612 of in papieren 
vorm bij B&O/WH).  
 

4.7 Raakvlakken met andere calamiteitenbestrijdingsplannen 

Het is goed denkbaar dat tegelijkertijd met het optreden van de calamiteit langdurige droogte een andere 
calamiteit optreedt. Een voorbeeld hiervan is het doorbreken van een veenkade als gevolg van uitdroging 
tijdens een langdurig droge periode. In het onderhavige plan worden de aspecten die specifiek zijn voor de 
calamiteit langdurige droogte beschreven. Voor aspecten die specifiek horen bij een andere reeds beschreven 
calamiteit, wordt verwezen naar het betreffende calamiteitenbestrijdingsplan. Voor het bovengenoemde 
voorbeeld betekent dit dat de werkzaamheden om doorbraak tijdens langdurige droogte te voorkomen zijn 
beschreven in dit plan, terwijl de werkzaamheden bij een (dreigende) dijkdoorbraak zijn beschreven in het 
calamiteitenbestrijdingsplan (doorbraak) waterkering. In dergelijke situaties zullen feitelijk twee 
bestrijdingsplannen gelijktijdig worden gebruikt. 
 

4.8 Nafase 

Na een lange droogteperiode staat het beheersgebied er anders voor dan onder normale omstandigheden. De 
bodem is uitgedroogd, het rioolstelsel is niet ‘doorgespoeld’ door afvoer van neerslag etc. Naast het vastleggen 
van ervaringen en evaluatie van proces en inhoud (zie paragraaf 9.7 van het calamiteitenplan) staan hieronder 
een aantal aspecten waarmee rekening dient te worden gehouden:  

 Verhoogd risico instabiliteit kaden 
Door plotselinge regenval na een langdurig droge periode hebben vooral veenkades een verhoogd risico 
om instabiel te worden. De kade-inspecties worden daarom ook na regenval nog een periode uitgevoerd 
conform de werkinstructie droogte-inspectie waterkeringen (zie bijlage 10). Tevens kan de 
gemaalcapaciteit worden aangepast plaatsen waar de inzet van het gemaal kan leiden tot sterke/snelle 
peildalingen langs kaden.  

 Grotere vuilbelasting riooloverstorten 
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Door een langdurig droge periode bevindt zich in de riolering meer rioleringsslib, waardoor de hoeveelheid 
vuil die na een bui op de zuivering aankomt groter is dan normaal. De verwachting is dat het gevolg voor 
de afvalwaterzuivering beperkt is. Waarschijnlijk blijft het effect beperkt tot een tijdelijk minder optimaal 
zuiveringsproces. 
Als de neerslag die valt leidt tot het overstorten naar oppervlaktewater dan kan de impact van de overstort 
groter zijn dan normaal als gevolg van de ophoping van slib in het riool. Of dit zo is, hangt mede af van het 
type rioolstelsel. In theorie zou het vooraf doorspoelen van het riool een maatregel zijn om zo overstorten 
van verzameld rioleringsslib vanuit bepaalde type rioolstelsels naar oppervlaktewater te voorkomen. 
Omdat het in de praktijk brengen van deze maatregel veel inspanning vergt en bovendien aan de 
effectiviteit wordt getwijfeld, is deze maatregel tot nu toe weinig toegepast.  

 Vergrote afstroming  
Door aanhoudende droogte verhardt de bovenste laag van de bodem. Dit is vooral het geval bij 
kleihoudende gronden. Neerslag die op de verharde grond valt zal minder snel kunnen infiltreren. Dit leidt 
tot een vergrote oppervlakkige afstroming richting het oppervlaktewater. Dit is vooral aan de orde als de 
infiltratiecapaciteit van deze gronden niet eerst door lichte neerslag is hersteld.  

 Grotere vuillast oppervlaktewater 
Vanaf verhard oppervlak is er tijdelijk meer aanvoer van zware metalen, rubber, stof, olieresten en 
organisch materiaal (vroegtijdige bladval). Daarnaast bestaat bij stortbuien de kans op overstorten. 
Uit onderzoek is bekend dat na langdurige droogte er een verhoogde kans bestaat op pieklozingen van 
stikstof, fosfor en gewasbeschermingsmiddelen.  

 Vermindering van afvoercapaciteit door drijfvuil bij kunstwerken 
Ten gevolge van de droogte is er een lange tijd geen water vanuit de polders op de boezem uitgemalen, er 
is alleen water ingelaten. Gedurende deze periode zijn de stroomsnelheden laag geweest. Vuil en kroos 
hebben zich in de polder verzameld en kunnen bij het op gang komen van de afvoer zich op bepaalde 
plaatsen gaan ophopen. De doorstroming kan hierdoor worden belemmerd.  
Waar de polderpeilen dit toestaan kan worden proef gedraaid met de poldergemalen. Waar nodig kan 
opdracht worden gegeven tot extra onderhoud (bijvoorbeeld schonen van duikers). 

 Vermindering van afvoercapaciteit door versterkte aanwas vegetatie 
Als gevolg van een langdurig droge periode kan vegetatie in een watergang sneller gegroeid zijn dan 
normaal. Door de versterkte aanwas van vegetatie kan de doorstroming in (sommige) watergangen sterk 
verslechteren. Om dit te voorkomen kunnen de betreffende watergangen vaker worden geschoond.  
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5 Overzicht beslisbevoegdheid bij maatregelen 

 
Dit hoofdstuk behandelt de beslisbevoegdheid van functionarissen van de calamiteitenorganisatie bij te nemen 
maatregelen. Indien geen sprake is van de calamiteitenorganisatie zijn de beslisbevoegdheden conform de 
reguliere organisatie (mandaatbesluit). Als dit wel het geval is, heeft - indien nodig -  de dijkgraaf extra 
bevoegdheden conform de Waterwet om besluiten te nemen. Ten opzichte van het handboek calamiteitenzorg 
uit 2004, zijn de bevoegdheden van functionarissen uit de calamiteitenorganisatie aangepast en gekoppeld aan 
te vervullen rollen. Hiervoor wordt verwezen naar het calamiteitenplan. Door maatregelen en 
beslisbevoegdheden expliciet te benoemen wordt beoogd de slagvaardigheid ten tijde van calamiteiten te 
vergroten.  
 
Beslisbevoegde rollen zijn:  
ATC - actieteamleider 
SH - sectiehoofd 
OL - operationeel leider 
VBT - voorzitter van het beleidsteam. 
 
Van belang is dat beschreven maatregelen niet als vaststaand worden toegepast maar dat in de betreffende 
situatie een juridische check wordt uitgevoerd bestaande uit een beoordeling van de effectiviteit (is de 
maatregel opportuun, waarom wel, waarom niet) en de proportionaliteit (staat de maatregel in verhouding tot 
de juridische gevolgen). Van belang is tevens dat deze afweging wordt vastgelegd voor eventuele 
schadeafhandeling achteraf. Voor een juridische check is het niet per se noodzakelijk dat het operationeel team 
actief is; de verantwoordelijkheid kan nog steeds bij het actiecentrum liggen. Dit geldt eveneens voor de 
inhoudelijke complexiteit. 
 
In de maatregeltabellen is aangegeven uit welk scenario de maatregel volgt en of dit Delfland dit zelf besluit 
(intern) of dat het besluit extern genomen zal worden (extern).  
 
Scenario’s: 
EN – Extreme neerslag 
LD – Langdurige droogte 
SV - Stormvloed 
TF – Technisch falen 
GO – Grootschalig ongeval 
LS – Langdurige stroomuitval 
MH – Menselijk handelen 
 
Bij de beoordeling van de gevolgen van de beslissing zijn de volgende criteria gehanteerd: 

1. Omvang gevolgen (slachtoffers, imago) 
2. Financiële gevolgen 
3. Juridische gevolgen  
4. Mono- of multidisciplinaire interactie en/of gevolgen (sectoroverstijgend) 
5. Inhoudelijke complexiteit 

 
Tot slot is een kolom toegevoegd voor een ‘no regret’ criterium. NO REGRET = weinig consequenties en 
makkelijk ongedaan te maken. 
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Maatregelen Beslisbevoegd Scenario Criteria gevolgen NO 
REGRET 

 intern extern    

Verhogen meetfrequentie chloride  ATL  LD Weinig gevolgen X 

Chloridegehalte sturen door inzet 
gemalen 

ATL  LD Weinig gevolgen  

Verzoek tot schutsluisbeperkingen bij 
RHB doen t.b.v. sturing chloridegehalte 

VBT  LD 1, 2,3,4  

Maatregelen bruinrot 
(onttrekkingsverbod) 

 X    

Maatregelen zwemmersjeuk 
(sluiten zwemwaterlokaties) 

 X    

Maatregelen botulisme 
(verwijderen kadavers) 

ATL  LD Weinig gevolgen X 

Maatregelen blauwalgen 
(doorspoelen, het opzuigen van de 
bacteriën of de drijflagen afsluiten met 
bellenschermen) 

ATL  LD Weinig gevolgen X 

Maatregelen tegen vissterfte ATL  LD Weinig gevolgen X 

Maatregelen koelwater OL  LD 2,3,4  

Opzetten en uitzakken 
oppervlaktewaterpeil 

OL  LD 2,3,4,5  

Aan- en afvoer boezemgemalen ATL  LD Weinig gevolgen  

Onttrekkingsverbod VBT  LD 1,2,3,4  

Prioritering beschikbare functies VBT  LD 1,2,3,4,5  

Inzetten pompen en aggregaten ATL  LD Weinig gevolgen  

Kade inspecties ATL  LD Weinig gevolgen  

Beweidingsverbod VBT  LD 1,3  

Vaarverbod VBT  LD 1,2,3  

Aanpassen bemaling in nafase om 
kade-instabiliteit te voorkomen 

ATL  LD Weinig gevolgen  

Proefdraaien gemalen om verstopping 
door drijfvuil te voorkomen 

ATL  LD Weinig gevolgen  

Extra schonen watergangen t.b.v. 
doorstroming 

ATL  LD Weinig gevolgen  
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Bijlage 1  Belangrijke contactgegevens 

 

instantie functionaris telefoonnummer 

   

Sluizen   

Parksluizen Sluiswachter  

Sluis te Leidschendam Sluiswachter 070 – 327 4290 (zie ook 

bestrijdingsplan Wateroverlast) 

Bergsluis te Rotterdam teamleider Verzorgingsgebied 

1,2 en 3, dhr. H.J. Vochteloo 

010-453 7200 (zie ook 

bestrijdingsplan Wateroverlast)  

   

Coördinatie   

KWA Technisch Coördinator 071 - 3063063 

Unie van Waterschappen Cees van Bladeren droogte@uvw.nl 

pers: info@uvw.nl 

Regionaal Droogteoverleg 

Zuid-Holland 

Secretaris: Sandra Langezaal 010-4026371 / 06-15609634 

LCW Secretaris: Jan Eulen 

 

Inbreng via UvW en via 

regionaal droogteoverleg Zuid-

Holland 

06-22428639; lcw@rws.nl 

 
http://lcw.demis.nl/ 

(inlognaam : gast-LCW ; password : 

LCW2005) 
MTW Inbreng via Unie van 

Waterschappen 

droogte@uvw.nl 

 

 

 

 

 

  

mailto:droogte@uvw.nl
mailto:lcw@rws.nl
mailto:droogte@uvw.nl
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Bijlage 2 Voorbeel logboekformulier 

 

Logboekformulier van het Hoogheemraadschap van Delfland 
 
Datum: xx- yy-2007 
Formulier van:  sectie verontreiniging watersysteem, crisiscentrum 
Volgnummer: `1 
 

Tijdstip: Actie / contact: Ingevuld door: Bijzonderheden: 

08.15 sectie compleet, OT-lid stemt af met sectie. AA, “naam”  
 
 

08.20 TA belt TA van AC VW: weinig informatie bekend, 
maar…… 

idem  
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Bijlage 3 Aanvoer vanuit Hollandse Delta 

 

De wateraanvoer vanuit het Brielse Meer is vastgelegd in de overeenkomst Bernisse uit 1988. 

In deze overeenkomst zijn geen operationele afspraken vastgelegd.  

 

 

De overeenkomst (1988) is integraal hieronder overgenomen. 
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Bijlage 4 Aanvoer vanuit Rijnland 

 

Omtrent aan- of afvoer van water uit Delfland naar Schieland zijn afspraken gemaakt in het 

“Waterakkoord Rijnland-Delfland 2010”. De gehele overeenkomst is hieronder integraal 

overgenomen. 
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   WATERAKKOORD RIJNLAND-DELFLAND 

 

 

 

Waterakkoord inzake de aanvoer en afvoer van water ten behoeve van de het watersysteem 

in de beheersgebieden van de hoogheemraadschappen van Rijnland en Delfland.                      

 

Ondergetekenden: 

het hoogheemraadschap van Rijnland, gevestigd te Leiden, ten deze vertegenwoordigd door 

de heer G. J. Doornbos, dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Rijnland, ter uitvoering 

van het besluit van de verenigde vergadering van     ; 

 

hierna te noemen "Rijnland" 

 

en 

 

het hoogheemraadschap van Delfland, gevestigd te Delft, ten deze vertegenwoordigd door de 

heer mr. M.A.P. van Haersma Buma, dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Delfland, ter 

uitvoering van het besluit van de verenigde vergadering van ; 

 

hierna te noemen "Delfland" 

 

overwegen: 

- dat het in het belang is van het watersysteem binnen het beheersgebied van Delfland, dat 

Delfland - naast de mogelijkheid van watervoorziening vanuit het Brielse Meer - op 

structurele basis water kan aanvoeren uit Rijnlands boezem; 

 

- dat het in het belang is van het watersysteem binnen het beheersgebied van zowel 

Rijnland als Delfland, dat Rijnland en Delfland op incidentele basis water uit elkaars 

beheersgebied kunnen aanvoeren of naar elkaars beheersgebied kunnen afvoeren; 

 
- dat dit waterakkoord onverlet laat de voor Rijnland en Delfland geldende rechten en 

verplichtingen krachtens de beheersovereenkomst Kleinschalige 

Wateraanvoervoorzieningen Midden-Holland (KWA) van 4 juli 2005; 

 

gelet op artikel 3.7 van de Waterwet: 
 

komen overeen 

I te beëindigen het Waterakkoord Rijnland-Delfland 2002; 

 

II een waterakkoord aan te gaan als volgt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 1. Begripsomschrijvingen 

 

Artikel 1 (Definities) 

In dit waterakkoord wordt verstaan onder: 

a. een partij: een deelnemer aan dit waterakkoord, zijnde Rijnland of Delfland; 

b. normale omstandigheden: situatie in de beheersgebieden van de partijen waarin 

voldoende water beschikbaar is voor de wateraanvoer, waarin voldoende mogelijkheden 

zijn om zonder beperkingen te kunnen afvoeren en waarin geen bijzondere afwijkingen in 

de aanvoer en/of afvoer op de boezem van de ontvangende en/of leverende partij zijn te 
verwachten en waarin er geen sprake is van een calamiteit; 

c. bijzondere omstandigheden: daarvan is sprake in een situatie van: 
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a dreigend watertekort: situatie waarin de wateraanvoer onvoldoende dreigt te worden 

om in de minimaal benodigde hoeveelheden water voor de beheersgebieden van de 

deelnemers te voorzien, om die waterstanden te handhaven die nodig zijn om 

onomkeerbare klink te voorkomen of de stabiliteit van kaden te behouden 

b wateroverlast: situatie waarin 

 de waterstand van Rijnlands boezem te Nieuwe Wetering tot N.A.P. -0,52 meter 

stijgt; 

 de waterstand van Delflands boezem boven N.A.P. – 0,30 meter stijgt en door 

Delfland nog niet is vastgesteld dat sprake is van een calamiteit; en 

 het bovendien niet of onvoldoende mogelijk is de vanuit de beheersgebieden van de -

waterschappen naar de boezem afgevoerde/af te voeren hoeveelheden water via de 

normaal in gebruik zijnde werken, naar buiten het betreffende beheersgebied af te 

voeren; 

c inwerkingtreding van de Kleinschalige wateraanvoervoorzieningen Midden-Holland; 

dan wel 

d indien – in afwijking van de begripsomschrijvingen – door één der partijen zelf is 

bepaald dat voor het eigen beheersgebied sprake is van een bijzondere 

omstandigheid; 

d. calamiteit:plotselinge gebeurtenis met zodanig ernstige gevolgen voor waterkering, 

waterbeheersing en/of waterkwaliteit dat het noodzakelijk kan zijn af te wijken van het 

bestuurlijk vastgestelde beleid of beslissingen te nemen waarin het vastgestelde beleid niet 

voorziet; 

e. calamiteitenbestrijdingsplan: De voor de onderscheiden beheersgebieden geldende 

plannen, waarin onder meer de tactische en strategische benadering van calamiteiten, zo 

veel als mogelijk is, is vastgelegd. 

f. wateraanvoer: het door middel van een werk of langs natuurlijke weg naar een 

oppervlaktewater halen of laten stromen van water uit een ander oppervlaktewater in het 

andere beheersgebied; 

g. waterafvoer: het door middel van een werk of langs natuurlijke weg brengen of laten 

stromen van water uit een oppervlaktewater naar een ander oppervlaktewater in  het 

andere beheersgebied; 

h. werk: kunstwerken zoals (keer)sluizen, hevels, duikers, gemalen en pompen ten behoeve 

van de veiligheid en/of de aanvoer en afvoer van water; 

i. schakelpunt: Locatie op de grens van de beheersgebieden van partijen waarbij 

uitwisseling van oppervlaktewater plaatsvindt. Schakelpunt van Rijnland dan wel van 

Delfland is het krooshek aan Rijnlands dan wel aan Delflands zijde van het gemaal 

Mr.Dr.Th.F.J.A. Dolk te Leidschendam. 

 

Titel 2. Uitvoering van dit waterakkoord 

 

Artikel 2  Verplichtingen 

1. Rijnland verplicht zich jegens Delfland tot het beschikbaar stellen van 8 m3 water per 

seconde voor wateraanvoer in normale omstandigheden, met behulp van het in artikel 3 

genoemde werk. 

2. In geval van een (dreigende) bijzondere omstandigheid of een calamiteit binnen het eigen 

beheersgebied kan een partij de andere partij verzoeken water uit te wisselen tot een vast 

te stellen hoeveelheid per tijdseenheid en duur met behulp van de in artikel 3 genoemde 

werken.  

3. Bijzondere omstandigheden en een calamiteit kunnen aanleiding vormen de aan- of afvoer 

van water als bedoeld in het eerste en tweede lid, al dan niet tijdelijk, niet te laten 

plaatsvinden, te laten plaatsvinden, te verminderen of te vergroten. 

4. Bij het optreden van bijzondere omstandigheden en een calamiteit vinden (zo nodig) ten 

spoedigste overleg en besluitvorming plaats – voor wat betreft wateroverlast en 

watertekort overeenkomstig de afspraken omschreven in bijlage III - over eventueel te 

treffen maatregelen; 

5. De partijen verplichten zich jegens elkaar tot betaling van een vergoeding als bedoeld in 

titel 4. 

 
Artikel 3  Werken 
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  De aan- en afvoer van water geschiedt  primair door middel van het bij Delfland in beheer 

en onderhoud zijnde gemaal Mr.Dr.Th.F.J.A. Dolk te Leidschendam. Ook kan de aan- en 

afvoer plaatsvinden met de provinciale scheepvaartsluis en bijbehorende rinketten 

(sluiskleppen) te Leidschendam. Eventueel worden noodpompen ingezet. 

 

Artikel 4  Registratie en informatie 

1. Bij aan- of afvoer van water als bedoeld in artikel 2, eerste of tweede lid, registreert  

 Rijnland de aan- of afvoeruren en de aan- of afgevoerde hoeveelheden water ter plaatse 

van gemaal Mr.Dr.Th.F.J.A. Dolk te Leidschendam op basis van de opgestelde capaciteit 

van de pompen en/of rinketten maal de tijdsduur 

 Rijnland bemonstert de kwaliteit van zijn boezemwater bij gemaal Mr.Dr.Th.F.J.A.Dolk te 

Leidschendam. De parameters waarop en de frequentie waarmee bemonsterd wordt 

weergegeven in Bijlage I.  

 Delfland bemonstert de kwaliteit van zijn boezemwater bij gemaal Mr.Dr.Th.F.J.A. Dolk te 

Leidschendam. De parameters waarop en de frequentie waarmee bemonsterd wordt is 

weergegeven in Bijlage II.  

2. Rijnland doet één maal per kalenderjaar, vóór 1 april, verslag van de hoeveelheid water, 

die via het gemaal Mr.Dr.Th.F.J.A. Dolk te Leidschendam is aangevoerd en afgevoerd in 

het voorgaande kalenderjaar. Daarnaast doen partijen verslag van de ter plaatse gemeten 

waterkwaliteit, zoals aangegeven in bijlage I en II. 

3.  In geval van een (dreigende) bijzondere omstandigheid of een calamiteit verplichten de 

waterbeheerders zich om elkaar dagelijks, of in samenspraak zo veel als noodzakelijk, zo 

veel als nodig op de hoogte te houden van de waterhuishoudkundige toestand van de 

watersystemen. 
4. Op verzoek van een van de partijen kan overleg plaatsvinden over de wijze waarop de 

kwaliteit van het overgedragen water wordt vastgesteld en over de plaats van de 

monsternamepunten. 
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Artikel 5  Randvoorwaarden peil 

1. Voor wat betreft de aanvoer van water van Rijnland naar Delfland en de afvoer van water 

van Delfland naar Rijnland, bedraagt het op het schakelpunt na te streven peil, het peil als 

bedoeld in het Peilbesluit voor Rijnlands boezem. 

2. Voor wat betreft de aanvoer van water van Delfland naar Rijnland en de afvoer van water 

van Rijnland naar Delfland, bedraagt het op het schakelpunt na te streven peil, het peil als 

bedoeld in het Peilbesluit voor Delflands boezem. 

  

Artikel 6  Randvoorwaarden kwaliteit 

De partijen streven er naar dat de kwaliteit van het aan of af te voeren water voldoet aan 

de normen als gehanteerd in het Provinciale Waterplan Zuid-Holland 2010-2015.  

 

Artikel 7  Waarschuwingsplicht bij slechte kwaliteit 

1. De partij die aan- dan wel afvoert en kennis draagt van een zodanige slechte  

waterkwaliteit van het aan of af te voeren water, dat redelijkerwijs mag worden 

aangenomen dat de kwaliteit veel slechter is dan onder normale omstandigheden mag 

worden verwacht, dient de andere partij hierover zo spoedig mogelijk informeren. 

2. Na te zijn geïnformeerd over een slechte waterkwaliteit als bedoeld in het eerste lid, beslist 

de ontvangende partij of de aan- of afvoer van water kan plaatsvinden of worden 

voortgezet. De risico's die voortvloeien uit deze beslissing zijn voor rekening van de partij, 

op wiens verzoek de aan- of afvoer van water plaatsvindt. 

 

 

Titel 3. Van de naleving van dit waterakkoord 

 

Artikel 8  Calamiteitenbestrijding 
Indien een in artikel 1 omschreven bijzondere omstandigheid dreigt uit te stijgen boven de in 

die begripsomschrijving daarvoor opgenomen criteria, dan wel indien één der partijen voor 

het eigen beheersgebied bepaalt dat sprake is van een calamiteit zal het 

calamiteitenbestrijdingsplan van de betreffende beheerder in werking worden gesteld en zal 

verder overeenkomstig dit plan worden gehandeld. 

 

Artikel 9  Geschillen 

 In geval van een geschil tussen partijen zal via mediation getracht worden tot een oplossing 

te komen. De te kiezen mediator dient geregistreerd te zijn bij het Nederlands Mediation 

Instituut (NMI).  

 

 

Artikel 10  Uitvoering van besluiten 

Het geschil schorst niet de uitvoering van en de overige medewerking aan de maatregelen. 

 

Artikel 11  Evaluatie 

1. Tenminste een keer in de 5 jaar komen partijen bijeen om de effectiviteit van de in het 

kader van het waterakkoord gemaakte afspraken te evalueren. 
2. Elke partij kan een schriftelijk verzoek indienen bij de andere partij tot een tussentijdse 

evaluatiebijeenkomst.  

3. De resultaten van een evaluatie kunnen aanleiding geven tot het indienen van een verzoek 

tot wijziging van het waterakkoord. 
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Titel 4. Financiën 

 

Artikel 12  Vaststelling kostprijs 

 

Iedere vijf jaar stelt het bestuur van Rijnland de kostprijs voor de aan- en afvoer van water 

vast. In de tussenliggende jaren wordt de kostprijs jaarlijks verhoogd met de CBS index voor 

Weg en Waterbouw. 

 

Het bestuur van Rijnland heeft voor alle waterakkoorden de kostprijs voor de aan- en afvoer 

van water voor 2006 vastgesteld op:  

 

* Afvoer   € 20,31 per 1.000 m3 

* Aanvoer  € 17,69 per 1.000 m3 

 

De kostprijs wordt gebaseerd op de in de meerjarenbegroting gemiddeld begrote kosten voor 

Waterkwantiteitsbeheer in de betreffende periode.  

Zodra het bestuur van Rijnland een nieuwe kostprijs heeft vastgesteld, wordt Delfland hiervan 

schriftelijk op de hoogte gesteld. De onderbouwing van de kostprijs kan worden gevonden in 

de meerjarenbegroting van de betreffende periode. 

Artikel 13  Grondslag voor verrekening 

a. Delfland zal Rijnland jaarlijks een vergoeding betalen voor het inlaten van water uit 

Rijnlands boezem via Gemaal Den Dolk.  

 

b. De door wederpartij werkelijke gemaakte kosten van extra wateraanvoer- of afvoer, zoals 

bedoeld in artikel 2 tweede lid, worden vergoed door de verzoekende partij. 

 

c. Kosten die gemaakt worden in het kader van de monitoring van de waterkwantiteit of –

kwaliteit onder normale omstandigheden, worden door diezelfde partij gedragen.  

 

 Artikel 14  Financiële afhandeling  

 

a. Uiterlijk zes weken na ontvangst van de werkelijke hoeveelheden aan- en afgevoerd water 

stuurt Rijnland de eindafrekening, gebaseerd op de werkelijke hoeveelheden 

vermenigvuldigd met de vaste prijs per 1000 m3,  

b. Tegelijk met de eindafrekening stuurt Rijnland de voorschotnota voor het lopende jaar, 

gebaseerd op de vaste prijs per 1.000 m³ en een hoeveelheid gebaseerd op de 

gemiddelde hoeveelheid in de voorgaande jaren. 
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Titel 5. Slotbepalingen 

 

Artikel 15  Uitwisseling van informatie 

Partijen informeren elkaar jaarlijks over bereikbaarheidsregelingen, de daarbij behorende 

alarmnummers en over wijzigingen in onderliggende relevante stukken 

 

Artikel 16  Werkingsduur 

De overeenkomst gaat in per …. en is aangegaan voor onbepaalde tijd.. 

 

 

Artikel 17   Citeertitel 

Dit waterakkoord kan worden aangehaald als "Waterakkoord Rijnland-Delfland 2010". 

 

Ondertekening partijen. 

 

 

Hoogheemraadschap van Rijnland: 

 

 

 

 

Dijkgraaf, dhr G. J. Doornbos       

 

 

Hoogheemraadschap van Delfland: 

 

 

 

 

Dijkgraaf, Dhr mr. M.A.P. van Haersma Buma. 
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 Toelichting Waterakkoord Rijnland-Delfland 

               

 

Inleiding 

 

Reeds vanaf 1951 heeft Delfland de mogelijkheid om voor behoeften in zijn beheersgebied 

water uit Rijnlands boezem (nl. de Vliet) aan te voeren. Voor dit doel heeft Delfland indertijd 

het gemaal Mr.Dr. Th.F.J.A. Dolk opgericht. Aanvankelijk is deze aanvoer van water geregeld 

via een door Rijnland verleende vergunning. Na afloop van de geldigheidsduur van deze 

vergunning is de aanvoer van water gecontinueerd. Nadat was gebleken dat er behoefte 

bestond aan een nieuwe kostenverdeling is in 1990 met terugwerkende kracht tot 1 januari 

1988 ter zake tussen de dagelijkse besturen van beide waterschappen een overeenkomst 

gesloten. Daartoe verplicht op grond van de Wet op de waterhuishouding en de Verordening 

Waterbeheer Zuid-Holland, hebben de beide waterschappen de aanvoer van water vervolgens 

in 1992 in een waterakkoord vastgelegd. Overigens wordt sinds 1988 in de totale zoetwater-

behoefte van Delfland in grote mate ook voorzien via water, afkomstig uit het Brielse Meer. 

 

Vervolgens is bij de beide partijen aan het waterakkoord de behoefte gebleken om de functie 

van het gemaal Mr.Dr. Th.F.J.A. Dolk uit te breiden en daarmee water uit elkaars 

beheersgebied te kunnen aanvoeren of water naar elkaars beheersgebied te kunnen afvoeren, 

als dit om welke reden dan ook noodzakelijk is. Daarbij valt te denken aan ondermeer de 

situatie dat een deel van de uitmalingscapaciteit van een van de partijen wegens 

werkzaamheden niet beschikbaar is en uit het beheersgebied van die partij via de gebruike-

lijke weg onvoldoende kan worden uitgemalen.  

 

In 2002 is het waterakkoord hierop aangepast. De bestaande situatie, waarin Delfland 8 m3 

water per seconde via eerder vermeld gemaal uit Rijnlands boezem kan aanvoeren, wordt 

uitgebreid met een regeling voor het incidenteel gebruik van het gemaal Mr.Dr. Th.F.J.A. Dolk 

en de provinciale scheepvaartsluis te Leidschendam voor andere doeleinden dan de aanvoer 

van water uit Rijnland naar Delfland. 

 

Delfland wil graag de huidige aanvoermogelijkheden van water handhaven. Om duidelijkheid 

te bieden over de rol van Delfland op het gebied van watervoorziening is de Visie op 

Watervoorziening ontwikkeld. Deze is op 18 december 2008 in de VV van Delfland 

vastgesteld, en gaat uit van het volgende: om de gewenste waterkwaliteit te kunnen halen is 

het kunnen inlaten van voldoende en kwalitatief goed water belangrijk. Vanwege dit belang 

zet Delfland in externe discussies in op behoud van de huidige aanvoermogelijkheden. In 

gewone omstandigheden gaat het  om de aanvoer van water vanuit:  

o het Brielse Meer (structurele aanvoer; maximaal 4 m3/sec) 

o Rijnland (structurele aanvoer; maximaal 8 m3/sec) 

De aanvoer vanuit het Brielse Meer heeft de voorkeur boven de aanvoer vanuit Rijnland, 

vanwege de kwaliteit van het inlaatwater. Met het oog op mogelijke ontwikkelingen in de 

Delta is de 8 m3/s van het waterakkoord Rijnland-Delfland 2002 echter gehandhaafd.  

 

In 2009 is het waterakkoord geëvalueerd en is besloten het waterakkoord aan te passen. 

De financiële paragraaf is afgestemd op de financiële verrekening die Rijnland momenteel 

hanteert en de bemonstering van de waterkwaliteit wordt afgestemd op de KRW 

verplichtingen. 

 

Krachtens het onderhavige waterakkoord kan worden besloten om in bijzondere 

omstandigheden, zoals een tekort aan water, de wateraanvoer door Delfland uit Rijnlands 

boezem tijdelijk stop te zetten. Onverlet blijft evenwel de regeling voor bijzondere 

omstandigheden zoals vastgelegd in het kader van de Kleinschalige 

Wateraanvoervoorzieningen Midden-Holland (KWA), waarbij onder meer Rijnland en Delfland 

partij zijn. Dit betekent dat, wanneer in bijzondere omstandigheden ten behoeve van de KWA 

zoet water beschikbaar wordt gesteld, Rijnland verplicht is om mee te werken aan doorvoer 

hiervan naar Delfland; hetzelfde geldt overigens voor Delfland ten opzichte van Schieland. 

 
 

Procedure vaststelling waterakkoord 
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Het vorige waterakkoord (waterakkoord Rijnland-Delfland 2002) was gebaseerd op de Wet op 

de waterhuishouding en de provinciale Verordening Waterbeheer Rijnland (VWR). Met de 

inwerkingtreding van de Waterwet op 22 december 2009 is de Wet op de waterhuishouding 

ingetrokken en is ook de VWR ingetrokken en vervangen door de Waterverordening Rijnland. 

In de oude wet stonden regels met betrekking tot de inhoud, de totstandkoming, de 

terinzagelegging, de beroepsprocedure en de publicatie van waterakkoorden. De regeling is in 

de nieuwe Waterwet sterk vereenvoudigd: er zijn geen uitgebreide procedureregels meer 

opgenomen. Artikel 3.7 lid 1 bepaalt dat beheerders van binnen hetzelfde 

stroomgebieddistrict gelegen watersystemen, voor zover nodig met het oog op een 

samenhangend en doelmatig waterbeheer, waterakkoorden vaststellen waarin zij de hun 

beheersgebied overstijgende aspecten van het beheer ten opzichte van elkaar regelen. 

 

In de Memorie van Toelichting op de Waterwet staat dat “partijen zonder een 

waterbeheerstaak die wel consequenties ondervinden van de in een waterakkoord gemaakte 

afspraken,” via inspraak hun zienswijzen kenbaar kunnen maken. Er wordt dus vanuit gegaan 

dat belanghebbenden enige vorm van inspraak hebben. Volgens de Inspraakverordening 

Rijnland 2005 wordt belanghebbenden de mogelijkheid van inspraak geboden over ontwerp-

besluiten van de VV ter zake van vaststelling of wijziging van (andere) besluiten van algeme-

ne strekking. De Inspraakverordening Delfland heeft een eensluidende bepaling.  

 

Daarom is de volgende procedure gevolgd: het ontwerpbesluit wordt gedurende 4 weken op 

de kantoren van Delfland en Rijnland en in de kantoren van die gemeenten in het gedeelte 

van de beheersgebieden van Delfland en Rijnland waarop het waterakkoord betrekking heeft, 

voor iedereen ter inzage gelegd. De terinzagelegging is vooraf bekend gemaakt in lokale huis-

aan-huisbladen en op de website van Delfland en Rijnland. Belanghebbenden hebben hun 

zienswijze over het te nemen besluit naar voren kunnen brengen.  

 

Begripsomschrijvingen  (titel 1) 

 

In artikel 1 worden definities gegeven van de begrippen: "partij", “normale 

omstandigheden”, “bijzondere omstandigheden”, “calamiteit”,  “wateraanvoer”, 

“waterafvoer”, “werk” en “schakelpunt”. 

 

Deze begrippen worden verder in het waterakkoord zonder nadere uitleg toegepast. 

Waar er in het waterakkoord sprake is van partijen, gaat het om de rechtspersonen, in casu 

Rijnland en Delfland. De desbetreffende bestuursorganen van Rijnland en Delfland nemen de 

besluiten, die krachtens het waterakkoord aan de partijen zijn voorbehouden. 

 

Tijdens normale omstandigheden geldt voor Rijnland  een streefpeil van de boezem van  van -

0,61 m  N.A.P. in de zomer en van -0.64 m N.A.P in de winter Voor Rijnland is de NAP 

correctie 2008 toegepast op alle genoemde peilen. Delfland hanteert het waterpeil uit het 

Boezempeilbesluit. Momenteel geldt een zomerpeil  van N.A.P. –0,42 m en een winterpeil van 

-0,47 m. De  overgang van deze interim-peilen  naar beoogd peil  (N.A.P. -0,43 m) geschiedt 

uiterlijk eind 2011, of zoveel eerder als door dijkgraaf en hoogheemraden is vastgesteld dat 

er voldoende maatregelen in het kader van ABC-Delfland (=project om het watersysteem van 

de polders en het boezemland te verbeteren ) uitgevoerd zijn. 

Onder bijzondere omstandigheden vallen de omschreven situaties zoals watertekort, 

wateroverlast, een calamiteit en de inwerkingtreding van de Kleinschalige 

Wateraanvoervoorziening Midden-Holland. 

Het verschil in het noemen van enerzijds “tot een bepaald peil” (Rijnland) en anderzijds 

“boven een bepaald peil” (Delfland) in de definitie van wateroverlast is gelegen in het feit dat 

Rijnland vanaf NAP –0,52 m automatisch in de calamiteiten fase 3 vervalt. Tot dit peil geldt 

dan de bijzondere omstandigheid. Boven dit peil is er sprake van een calamiteit. 

Omdat bij Delfland eerst sprake is van een calamiteit als daartoe besloten wordt, is ervoor 

gekozen de bijzondere omstandigheid een situatie boven NAP –0,30 m te laten zijn. Hiervoor 

geldt dan de omschrijving van een bijzondere omstandigheid, tot het moment dat Delfland 

besluit dat er sprake is van een calamiteit. Van een calamiteit is bijvoorbeeld ook sprake als 
de sluizen van de Vlietboezem in de Hoge Rijndijk gesloten moeten worden. 
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Daarnaast kunnen zich uiteraard omstandigheden voordoen, die niet vallen onder de 

begripsomschrijving voor buitengewone omstandigheden of calamiteit, maar waarvan de 

betreffende beheerder van oordeel is dat daarvan wel sprake is. In die gevallen kan de 

beheerder bepalen, dat er sprake is van een bijzondere omstandigheid of calamiteit. 

 

 

Bepalingen inzake de uitvoering van het waterakkoord  (titel 2) 

 

In het waterakkoord staan drie verplichtingen centraal (artikel 2): 

 

1. Rijnland stelt in normale omstandigheden aan Delfland zoetwater ter beschikking; het 

gaat hierbij om 8 m3 water per seconde. 

2. In aanvulling hierop kan een partij in geval van een (dreigende) bijzondere omstandigheid 

binnen het eigen beheersgebied de andere partij verzoeken water uit te wisselen tot een 

vast te stellen hoeveelheid per tijdseenheid en duur. Overleg en besluitvorming 

hieromtrent vinden plaats overeenkomstig de afspraken omschreven in bijlage III van het 

waterakkoord.  

3. De partijen betalen elkaar een vergoeding voor de aan- of afvoer van water via het 

gemaal. 

 

 

In artikel 3 worden de aan- en afvoerwerken beschreven. Het in dit artikel bedoelde gemaal 

Mr.Dr.Th.F.J.A. Dolk te Leidschendam is ten behoeve van de aan- en afvoer van water van 

Rijnland naar Delfland uitgerust met 3 pompen en heeft een totale maximale capaciteit van 8 

m3/s. Tot het gemaal behoort een koker, ondergronds gelegen aan de westzijde van de 

schutsluis te Leidschendam, waardoor het in te malen water wordt aangezogen uit de Vliet. 

Aan de instroomzijde aan de noordwestelijke oever van de Vliet is de koker voorzien van een 

krooshek, waardoor eventueel aanwezig grof vuil wordt tegengehouden. Via een korte 

uitmondingsconstructie wordt het water op Delflands boezem gebracht. 

De aan- en afvoer van water van Delfland naar Rijnland geschiedt via het boven genoemde 

gemaal, dat hiervoor is uitgerust met een hevelconstructie en een vacuϋminstallatie over drie 

pompen met een theoretisch maximale capaciteit van 5 m3/s. Het gemaal is aan Delflands 

zijde van een krooshek voorzien.  

Aan en afvoer van water van Delfland naar Rijnland kan ook plaatsvinden via de rinketten van 

de sluis te Leidschendam met een capaciteit van ca. 3m3/s. Deze sluis is in beheer bij de 

provincie Zuid-Hollland. Delfland zal in verband daarmee  (schriftelijke) afspraken maken met 

de provincie over gebruik van de rinketten. Aanvullend kan gebruik worden gemaakt van 

noodpompen met een capaciteit van circa 1 m3/s. 

Voor het watertransport onder vrij verval van Delfland naar Rijnland via het gemaal wordt 

gebruik gemaakt van dezelfde voorzieningen als eerder in dit artikel genoemd. In aanvulling 

hierop is aan de Delflandse zijde een krooshek aanwezig en is het gemaal voorzien van een 

vacuüminstallatie. 

In artikel 4 is de meting en registratie van de hoeveelheden getransporteerd water geregeld, 

alsmede de bemonstering op waterkwaliteit en het elkaar daaromtrent informeren. 

 

Artikel 5 geeft aan welk waterpeil moet worden nagestreefd op het punt waar het water wordt 

overgedragen. 

In artikel 6 worden de normen aangegeven voor de kwaliteit van het over te dragen water. In 

het geval het water van slechte kwaliteit blijkt te zijn, dienen de partijen elkaar hierover te 

informeren. Na ontvangst van deze informatie staat het de partij binnen wiens beheersgebied 

het water uiteindelijk terecht gaat komen, vrij te beslissen of hij het water ondanks de 

verontreiniging toch zal ontvangen. De gevolgen hiervan komen voor rekening van de partij 

ten behoeve van wie de aan- of afvoer plaatsvindt.  

 

Bepalingen inzake de naleving van het waterakkoord (titel 3) 

 

Artikel 8 bepaalt, dat het calamiteitenbestrijdingsplan in werking treedt op het moment dat de 

omstandigheden uitstijgen of dreigen uit te stijgen boven de in de begripsomschrijvingen 
daarvoor opgenomen criteria. Dit geldt uiteraard ook, als een beheerder zelf bepaalt dat er 

sprake is van een calamiteit ook als nog niet aan die criteria wordt voldaan.  



Calamiteitenbestrijdingsplan Langdurige Droogte 

 

43  

 

 

Artikel 9 

De Wet op de waterhuishouding bepaalde dat in geval van geschillen tussen partijen de 

afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State besliste.. In de Waterwet is hier niets 

voor in de plaats gekomen omdat een gang naar de rechter niet meer wenselijk wordt 

gevonden. De betrokken overheden zouden eigenlijk, waar mogelijk,  gebruik moeten maken 

van alternatieve wijzen van geschillenbeslechting zoals mediation. Daarom is in het 

waterakkoord gekozen voor Mediation. Mochten partijen er via die weg alsnog niet uitkomen, 

dan kan het geschil nog aan Gedeputeerde Staten worden voorgelegd, op grond van artikel 

174 van de Provinciewet.  

 

 

Tenminste een keer per vijf jaar wordt dit waterakkoord door de betrokken partijen 

geëvalueerd (artikel 11). Ook kan schriftelijk een verzoek worden gedaan het waterakkoord 

tussentijds te evalueren. De resultaten van een evaluatie kunnen aanleiding zijn om het 

waterakkoord te wijzigen. 

 

Financiële bepalingen  (titel 4) 

 

De kostprijs van Rijnland is gebaseerd op de in de meerjarenbegroting 2006-2010 gemiddeld 

begrote kosten voor Waterkwantiteitsbeheer in de betreffende periode.  

Zodra Rijnlands bestuur een nieuwe kostprijs heeft vastgesteld, wordt Delfland schriftelijk op 

de hoogte gesteld van de nieuwe kostprijs. De onderbouwing van de kostprijs kan worden 

gevonden in de meerjarenbegroting van de betreffende periode. 

Een vast tarief voor een aantal jaren heeft de volgende voordelen: 

- Het is eenvoudiger te begroten voor zowel Delfland als Rijnland. 

- Minder tijdsbesteding van beide partijen nodig waardoor oog voor efficiency. 

 

 

Slotbepalingen  (titel 5) 

 

Een bepaling met betrekking tot de wijziging van het waterakkoord is niet meer opgenomen. 

Zie verder artikel 11 (evaluatie waterakkoord).  

 

Het waterakkoord krijgt een onbepaalde geldigheidsduur en kan worden aangehaald als 

„Waterakkoord Rijland-Delfland 2010‟.  
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Bijlage I Bijlagen behorende bij het Waterakkoord Rijnland-Delfland 2010 

 

Voorstel bemonstering kwaliteit boezemwater door Rijnland (per 2006) 

 

Parameter 

meetfrequentie 

(aantal maal per jaar) 

Temperatuur 

Zuurstof/zuurstofverzadiging 

Chloride 

 

Zuurgraad  

stikstof totaal 

fosfor totaal 

Sulfaat 

HCO3- 

 

zware metalen  

PAK's 

Bestrijdingsmiddelen 

12 

12 

12 

 

12 

12 

12 

12 

12 

 

Ad hoc 
Ad hoc 

Ad hoc 

 

Bijlage II 

Bemonstering kwaliteit boezemwater door Delfland 

 

Parameter 

Meetfrequentie 

(aantal maal per jaar) 

Chloride 

stikstof totaal 

fosfor totaal 

 

zware metalen  

PAK's 

Bestrijdingsmiddelen 
 

12 

12 

12 

 

Ad hoc 

Ad hoc 

Ad hoc 

 

Ad hoc: Deze metingen kunnen op verzoek worden uitgevoerd als daar aanleiding toe is; 

bijvoorbeeld als er een vermoeden bestaat, dat er sprake is van verhoogde concentraties. 
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Bijlage III 

 

Procedure en Operationeel beheer 

 

PROCEDURE 
 

 Een verzoek zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 tot afvoer van overtollig water of tot aanvoer 

van water in een watertekortsituatie wordt door de dienstdoende boezem- of 

peilbeheerder (van respectievelijk Rijnland en Delfland) gericht aan de andere partij. Het 

verzoek wordt geacht bestuurlijke instemming te hebben. 

 Noodzakelijke afstemming en intern overleg voorafgaand aan het verzoek wordt door 

iedere partij op afdoende wijze zelf geregeld.  

 Het verzoek wordt gehonoreerd als aan bepaalde criteria (zie onder operationeel beheer) 

is voldaan. 

 Het verzoek wordt zo spoedig mogelijk, dat wil zeggen binnen drie uur na het verzoek, 

gehonoreerd of afgewezen. De honorering dan wel afwijzing wordt geacht bestuurlijke 

instemming te hebben. 

 Bij ontevredenheid over afwijzing van het verzoek, treden de Dijkgraven van de partijen 

met elkaar in contact. Uiteindelijk beslist de partij waaraan het verzoek als bedoeld in 

artikel 2 lid 2  is gedaan. 

 Verzoek en honorering dan wel afwijzing kunnen in de eerste instantie mondeling 

plaatsvinden, maar worden binnen 24 uur schriftelijk bevestigd.  

 

OPERATIONEEL BEHEER 

 

De criteria en acties naar aanleiding van een verzoek tot afvoer dan wel aanvoer kunnen voor 

de partijen verschillend zijn. Voor zover nodig wordt onderscheid gemaakt. 

 

Verzoek 

 Een verzoek tot afvoer dan wel aanvoer, wordt door de verzoekende partij gericht aan de 

ontvangende dan wel leverende partij.  

 Bij verzoek aan Rijnland, tel: 071-3063063 

 Bij verzoek aan Delfland, tel: 015-2608108 

 

Honorering en afwijzing 

Het verzoek zoals genoemd in artikel 2 lid 2 wordt gehonoreerd:  

1a. Indien in geval van wateroverlast sprake is van normale omstandigheden in het 

beheersgebied van de ontvangende partner. Richtinggevend waterpeil op Rijnlands 

boezem is een gebiedsgemiddelde waterstand beneden -0,59 m NAP te Nieuwe Wetering 

(Fase 1 calamiteitenbestrijdingsplan wateroverlast Rijnland), op Delflands boezem is een 

waterstand beneden –0,35 m NAP te Leidschendam en/of Schipluiden richtinggevend. 

1b. Indien in geval van watertekort sprake is van normale omstandigheden in het 

beheersgebied van de leverende partner. Ingeval van watertekort is richtinggevend 

waterpeil op Rijnlands boezem van een gemiddelde waterstand boven –0,62 m NAP, op 

Delflands boezem een waterstand boven –0,40 m NAP. 

2.  Indien geen bijzondere afwijkingen in de aanvoer en/of afvoer op de boezem van de 

ontvangende dan wel leverende partner zijn te verwachten (zoals omschreven in artikel 1 

onder c.).  

 De te verwachten totale aanvoer in Rijnlands boezem wordt, naast de aanvoer van het 

boezemland, awzi´s en directe neerslag, mede gevormd door de aanvoer van de 

inliggende waterschappen, De Stichtse Rijnlanden en de aanvoer van Amsterdam West 

door AGV. 

 

 

 

De afvoermogelijkheden worden bepaald door de te verwachten waterstand op het 

Noordzeekanaal, de Hollandsche IJssel en op de Noordzee. 

De boezembeheerder wint informatie in bij alle bij de hiervoor bedoelde aan- en/of 
afvoer van water betrokken beheerders. 
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 De te verwachten totale aanvoer in Delfland wordt gevormd door de aanvoer van 

polders en boezemland en door directe neerslag. De afvoermogelijkheden worden 

gevormd door de reguliere afvoer van Delfland, te weten via boezemgemalen en 

spuisluizen naar de Noordzee en de Nieuwe Waterweg. 

 

 Van de onder 1 genoemde waterstanden kan worden afgeweken indien de verwachte 

aanvoeren en/of afvoeren (genoemd onder 2) daartoe aanleiding geven.  

 Het verzoek wordt, indien de situatie dit toelaat, gehonoreerd tot een vastgesteld 

waterpeil, voor een gemaximaliseerde capaciteit (m3/s) en voor een vastgestelde 

tijdsduur. Waterpeil, capaciteit en tijdsduur worden schriftelijk vastgelegd.  

 

Beëindiging 

 De afvoer van overtollig water wordt, op eerste aanzegging door de 

boezem/peilbeheerder, beëindigd als de wateroverlast dan wel de watertekortsituatie is 

verholpen, indien de waterstand in een wateroverlastsituatie op de ontvangende boezem 

boven het vastgestelde waterpeil stijgt dan wel de waterstand in een watertekortsituatie 

in de leverende boezem daalt beneden het vastgestelde waterpeil of indien de verwachte 

reguliere aanvoer en/of afvoer van de ontvangende boezem daartoe aanleiding geven.  
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Bijlage 5 Waterverdeling met Schieland (buiten KWA) 

 

Omtrent aan- of afvoer van water uit Delfland naar Schieland zijn afspraken gemaakt in 

“Afspraken Delfland-Schieland inzake waterbeheersing in bijzondere situaties (2002)”.  

 

 

De gehele overeenkomst is hieronder integraal overgenomen.  
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Bijlage 6 Afspraken KWA 

 

Het waterakkoord KWA (2005) regelt het beheer en de procedure tot inwerkingstellen en 

buiten gebruik stellen van de Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen. Een medewerker van 

Rijnland wordt aangewezen als technisch coördinator.  

 

 

Bij het waterakkoord hoort een draaiboek dat bestaat uit de volgende delen: 

 Deel 1: Naam-, adres- en woonplaatsgegevens 

 Deel 2: Communicatie deel 

 Deel 3: Technisch deel  

 

Het waterakkoord en het bijbehorende draaiboek zijn vanwege de omvang niet integraal 

opgenomen, maar zijn digitaal opvraagbaar in DMS, kenmerk 543612. In papieren vorm 

staan de stukken bij B&O/WH in de kast.  

 

 

  



Calamiteitenbestrijdingsplan Langdurige Droogte 

 

52  

 

Bijlage 7 Waterverdeling met Schieland (tijdens KWA) 
 
Deze bijlage behandelt de technische uitwerking op hoofdlijnen van de waterdoorvoer vanaf gemaal 

Mr. Dr. Th. F. J. A. Dolk te Leidschendam t/m de Bergsluis te Rotterdam.  

 
Uit: Draaiboek KWA versie 04-07-2005 

 
1. AANVOERROUTE 

De KWA-werken voorzien in wateraanvoer via Rijnland naar het gemaal Dolk te Leidschendam. Vanaf 

Leidschendam zorgt Delfland voor het transport van water richting Schieland, ic waterdoorvoer. 

 

Binnen het waterakkoord KWA is overeengekomen dat Rijnland maximaal 2,9 m3/s bij Leidschendam 

beschikbaar stelt voor doorvoer naar Delfland. Delfland is op basis van het KWA akkoord verplicht om 
minimaal 1,0 m3/s naar Schieland door te voeren. 
 
In de droge zomer van 2003 is gebleken dat de waterdoorvoer door het hoogheemraadschap van 
Delfland kwantitatief geen probleem is. Wel is de indringing van het zoute schut- en lekwater van de 
Parksluizen te Rotterdam evident gebleken. Vanwege deze zoutindringing is de extra inzet van het 
afvoergemaal Parksluizen noodzakelijk gebleken tijdens de KWA periode. 
 
1 .1. Beschrijving doorvoertraject 

Traject Leidschendam - Rotterdam 

De kortste weg over de boezem van Delfland is de route 
 O Gemaal Dolk, 
  O Leidsche Vliet, 
  O Delftsche Vliet, 
  O oostelijk langs Delft, 
  O Schie. 
  O Delfshavensche Schie, 
  O Noorderkanaal, 
 o Bergsluis. 
Totale lengte traject ca.: 25.000 m 
Gemiddelde doorlooptijd van dit traject is: ca. 24 uur. 
 
Delfland bedient het Dolkgemaal; Schieland zorgt ervoor dat de gemeente Rotterdam de bediening van de 
Bergsluis regelt. 
 
1.1.1. Technisch coördinator 

Zowel bij Delfland als bij Schieland is tijdens de KWA periode een technisch coördinator (TC) aanwezig. 

Ter onderscheid van de TC van de KWA zullen deze personen van Delfland en Schieland in deze bijlage 
als TCD (technische coördinator van Delfland) en TCS (technische coördinator van Schieland) worden 
aangeduid. 
De TCD en TCS hebben een signalerende functie, indien de omstandigheden zoals in het waterakkoord in 
artikel 1 genoemd, zich dreigen voor te doen. Daarnaast hebben de TCD en TCS een adviserende rol 
tijdens de periode van in gebruik zijn van de KWA-werken. 

 
1.1.2. In werking stellen van de doorvoerroute 
Na opdracht van de voorzitter van de commissie KWA zal Delfland de waterdoorvoer realiseren. Uiteraard 
zal dit alleen plaatsvinden indien de doorvoer naar Schieland door Schieland noodzakelijk 
wordt geacht. 
 
Naar verwachting zal na ongeveer 24 uur gesproken kunnen worden van een volledig functioneren van 

deze doorvoerroute Leidschendam - Rotterdam. Delfland zal zorgdragen voor een regelmatige controle op 

het functioneren van alle van belang zijnde waterstaatkundige voorzieningen in de doorvoerroute. De 
controle op het functioneren van de inlaatwerken van de Bergsluis geschiedt door 
Schieland. 
 
1.2. In bedrijf zijn van de doorvoerroute 

 
1.2.1. Meldingen 
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Schieland informeert op de dagen en op het tijdstip genoemd in onderstaand schema de TCD over de 
resultaten van de bij de Bergsluis doorgevoerde hoeveelheden en de verwachte doorvoer wens voor de 
komende dag(en). 

 1
e
 dag: 16:00 uur; 

 2
e
 dag: 09:00 uur; 

 3
e
 dag: 09:00 uur 

 vervolgens elke maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag: 09.00 uur. 

 
1.2.2. Inzet gemaal Parksluizen 
Tijdens de droge zomer 2003 is gebleken dat door het gebruik van de schutsluizen te Rotterdam, de 
Parksluizen, relatief veel zout water door schut- en lekverliezen op de Schie komt. Dit negatieve aspect 
wordt vooral veroorzaakt doordat, in de onderhavige droge tijd, zoutindringing vanuit zee zorgt voor een 
hoog chloridegehalte op de Nieuwe Maas nabij de Parksluizen. 
In 2003 is gebleken dat Delfland regelmatig het boezemgemaal Parksluizen moet inzetten om het 
opdringen van het zoute water tegen te gaan (ongeveer 4 uur per twee dagen, omgerekend is dat een 
afvoerdebiet van ongeveer 1 m3/s over 24 uur). Met de genoemde inzet van Parksluizen reikt de zouttong 
(chloridegehalte boven 200 mg/l) op de Delfshavensche Schie niet voorbij het Noorderkanaal. Op die 
manier blijft de doorvoerroute naar Schieland (vanuit Leidschendam via het Noorderkanaal) gevrijwaard van 
de zoutopdringing. 
 
Momenteel werkt Delfland aan (concretere) sturingsregels voor de inzet van gemaal Parksluizen ter 
beheersing van deze zoutindringing. Uit een globale analyse van historische meetdata op het meetpunt in 

de Delfshavensche Schie ter hoogte van de Beukelsbrug blijkt, dat het chloridegehalte op dit punt in het 

algemeen niet boven de 200 mg/l komt bij een EGV van maximaal 1.15 mS/cm. Ter voorkoming van 
verzilting van het Noorderkanaal als gevolg van de zoutindringing kan deze waarde voorlopig als richtgetal 
worden gebruikt voor de inzet van gemaal Parksluizen tijdens de KWA . 
Delfland onderzoekt de mogelijkheid om EGV continu te meten op genoemd meetpunt voor (betere) sturing 

van de inzet van gemaal Parksluizen, ook buiten de KWA . 
 
Indien tijdens de KWA-situatie nog geen continu-metingen bij de Beukelsbrug mogelijk zijn, zal Delfland 
dagelijks op dit meetpunt EGV-metingen verrichten voor sturing van de inzet van gemaal Parksluizen. 

 
1.2.3. Metingen kwantiteit  
 O Om de werking van de doorvoerroute te kunnen controleren, zal Delfland dagelijkse  
 de te Leidschendam aangevoerde hoeveelheid water bepalen in m3 per dag en een  
 daggemiddelde in m3/s over 24 uur. 
 

 O     Schieland zal dagelijks de te Rotterdam doorgevoerde hoeveelheid water bepalen in   

  m3 per dag en een daggemiddelde in m3/s over 24 uur. 
 

1.2.4. Metingen kwaliteit 

Ten behoeve van de doorvoer naar Schieland controleert Delfland - tijdens het in werking zijn van de 

KWA-werken de waterkwaliteit van het traject Leidschendam - Rotterdam. Daarnaast meet Delfland 

ook de waterkwaliteit in de Delfshavensche Schie bij de Beukelsbrug ter voorkoming van verzilting (zie 
1.2.2) van het Noorderkanaal. Omdat vooralsnog uitsluitend wordt gestuurd op basis van chloridegehalte en 
EGV, zal het meetprogramma zich tot deze parameters beperken. Vanwege de directe beschikbaarheid 
van resultaten van EGV-metingen worden op basis hiervan chloridegehalten berekend (met behulp van 
correlatie uit historische data). De berekende gehalten kunnen worden vergeleken met de later beschikbare 
werkelijk gemeten chloridegehalten. Dit kan zonodig leiden tot aanpassing van de gebruikte correlatie 
tussen EGV en chloride. In onderstaande tabel zijn de parameters, meetlocaties en de meetfrequentie voor 
de waterkwaliteitsparameters aangegeven. 
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Indien tijdens de KWA-situatie behoefte bestaat aan meer informatie over de waterkwaliteit (bijvoorbeeld 
nutriëntengehalten ingelaten water) kan in overleg tussen betrokken partners besloten worden om het 
meetprogramma aan te passen. Hierbij dient dan wel duidelijk het doel van de (extra) metingen te worden 
aangegeven. 
 
De meetgegevens zullen steeds zo spoedig mogelijk aan de TC worden doorgegeven. Deze zorgt ervoor 
dat de gegevens worden opgenomen in de periodieke rapportage aan de Beraadsgroep en de overige 
beheerders. 
 
1.3. Beëindiging wateraanvoer 

 
1.3.1. Opdrachtverlening 
Evenals het aanvangstijdstip van de ingebruikneming wordt ook het tijdstip van buiten gebruik stellen van 
de KWA-werken door de commissie KWA bepaald. Nadat de commissie KWA tot besluit is gekomen, geeft 
de voorzitter van de commissie KWA de betrokken beheerders opdracht tot beëindiging van de 
wateraanvoer. 
 
1.3.2. Buiten gebruik stellen van de doorvoerroute 
Na bekendmaking door de voorzitter van de commissie KWA van het buiten gebruik stellen van de 
KWA zal Delfland -na overleg met Schieland- de waterdoorvoer beëindigen. Mocht na dat tijdstip nog 
doorvoer van water via de Bergsluis nodig zijn, dan worden die werkzaamheden bilateraal door Delfland en 
Schieland uitgevoerd, maar dan niet op basis van de KWA afspraken. 

 
1.3.3. Meldingen 

Op het moment dat de waterdoorvoer is beëindigd, meldt Delfland deze beëindiging - telefonisch - aan de 

TC. 
 
2. BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN 

 
2.1. Maximaliseren doorvoercapaciteit 
Hoewel conform het KWA akkoord Schieland 'recht heeft' op een minimale doorvoerhoeveelheid van 
1 m3/s, kunnen er toch situaties zijn waarin een hogere doorvoer wenselijk is. Delfland kan hiertoe de 
aanvoer vanuit het Brielse Meer (4 m3/s) en vanuit Rijnland (2,9 m3/s) maximaal benutten. Het is denkbaar 
dat de doorvoerhoeveelheden richting Schieland gemaximaliseerd moeten worden, ook al is de aanvoer 
vanuit het Brielse Meer en vanuit Rijnland naar Delfland maximaal benut. 
 
Binnen het beheersgebied van Delfland kan indicatief aan de volgende maatregelen worden gedacht: 

 Aanpassing schutregime Parksluizen. met als doel een zekere beperking van de zoutindringing 
door schut- en lekverliezen. Daardoor zal het boezemgemaal Parksluizen minder ingezet 
behoeven te worden. 
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 De TCD zal, in overleg met Schieland, indien dit actueel is, contact opnemen met de 
 beheerder van de Parksluizen voor een aanpassing van het schutregime. 
 Aanpassing schutregime Bergsluis. Hierdoor zal de doorvoer minder gestremd worden. 

 Voor aanpassing van het schutregime zal de TCS contact moeten opnemen met de beheerder  
 van de Parksluizen en/of de Bergsluis. 

 
De TCD kan een of meerdere van onderstaande maatregelen intern bij Delfland bespreekbaar maken. 

 Beperking waterafvoer door het boezemgemaal Vlotwatering te Ter Heide. Dit gemaal draait 
 normaal gesproken 24 uur per dag met een debiet van ca. 0,5 m3/s. 
 Beperking waterafvoer door de overige boezemgemalen van Delfland. 
 Invoeren van een beregeningsverbod binnen het beheersgebied van Delfland. 
 Beperking aanvoer naar de poldergebieden binnen Delfland. 
 Accepteren van een peildaling op de boezem van Delfland. 

 
2.2. Beëindiging wateraanvoer 
De normale procedure c.a. ter beëindiging van de wateraanvoer tijdens verzilting van de Hollandsche 
IJssel is beschreven in hoofdstuk 3 van het draaiboek. Daarnaast kunnen zich bijzondere omstandigheden 
voordoen, waardoor het in werking zijn van de KWA-werken moet worden beëindigd. 

 
2.2.1. Calamiteiten 
Allereerst kan worden gedacht aan situatie, waarbij direct dreigend gevaar voor derden aanwezig is. 
Te denken valt aan kadebreuken, waardoor de waterstand in het doorvoertraject snel daalt, een plotseling 
zeer sterke regenval, waardoor het peil snel stijgt, of aan plaatselijk sterke wateraanvoer/doorvoer direct 
(tijdelijk) moet worden beëindigd. Ook kan gedacht worden aan het buiten gebruik raken van gemaal Dolk, 
of een waterverontreiniging door bijvoorbeeld een olielozing waardoor de waterdoorvoer moet worden 
gestaakt. In dergelijke en vergelijkbare situaties, is Delfland gerechtigd gemaal Dolk buiten gebruik te 
stellen. Deze stopzetting wordt direct aan de TC en TCS medegedeeld. Na overleg van de TC met de 
voorzitter van de Beraadsgroep kan - eventueel - verzocht worden de waterdoorvoer in het betreffende 
traject te beëindigen. Ook de voorzitter van de commissie KWA wordt door de TC geïnformeerd. 
 
2.2.2. Wijziging omstandigheden 
Ook is het mogelijk dat zich belangrijke wijzigingen voordoen in de externe omstandigheden, waardoor een 
afweging gemaakt moet worden of de waterdoorvoer moet worden beëindigd. 
Gedacht moet worden aan een situatie, waarbij bijvoorbeeld het chloridegehalte in het doorvoertraject een 
doorgaande stijging vertoont. De TCD bericht de TCS over de gewijzigde omstandigheden. 
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Bijlage 8 Risico-inventarisatie 

 

Hieronder zijn de voor langdurige droogte belangrijkste onderdelen overgenomen uit de 

conceptversie van de risico-inventarisatie die in 2007 is uitgevoerd binnen Delfland. 

 

Kansen 

De volgende indeling is hierbij gehanteerd waarbij ook een kwalificatie is gegeven: 

▪ 1/1:   Jaarlijks en vaker 

▪ 1/10:   10 maal in een mensenleven 

▪ 1/100:   eens in een mensenleven 

▪ 1/1.000   uitzonderlijk 

▪ 1/10.000 zeer uitzonderlijk 

▪ <1.10.000 uiterst zelden  

 

Gevolgen 

De gevolgen zijn onderverdeeld in vier typen gevolgen. De volgende indeling is gehanteerd: 

1) Dodelijke slachtoffers 

2) Economische gevolgen 

3) Ecologische gevolgen  

4) Gevolgen voor het imago van Delfland 

 

De volgende indeling is gehanteerd:  

 

 Verwaarloosbaar. De gevolgen zijn gering en kunnen met de reguliere inzet van 

mensen en middelen en de reguliere werkwijze worden opgelost. Er zullen nauwelijks 

of geen gevolgen voor derden zijn. 

 Beperkt. De gevolgen zijn gering en kunnen met enige extra inzet van mensen en 

middelen en de reguliere werkwijze worden opgelost. Er is enige overlast voor derden 

maar dit wordt als „normaal‟ beschouwd. 

 Gemiddeld. De gevolgen zijn zodanig groot dat er mogelijk een botsing is met belangen 

van derden, of interne belangen met elkaar botsen. Hierbij is enige coördinatie van de 

activiteiten vanuit de calamiteitenorganisatie van Delfland nodig om de taken goed uit te 

kunnen voeren.  

 Ernstig. De gevolgen voor Delfland en /of andere partijen zijn zodanig groot dat 

coördinatie noodzakelijk is, er mediabelangstelling is en een groot deel van de 

(calamiteiten)organisatie wordt ingezet. De openbare orde en veiligheidkolom is mogelijk 

ook actief. 

 Zeer ernstig. De gevolgen voor Delfland en /of andere partijen zijn zodanig groot dat 

coördinatie noodzakelijk is, er mediabelangstelling is en een groot deel van de 

(calamiteiten)organisatie wordt ingezet. Daarbij is er ook een kans op (veel) slachtoffers. 

De openbare orde en veiligheid kolom is leidend.  
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Classificatie 

 

Objecten Kans 

Economie 
(direct en indirect) 

Ecologie Imago 
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Veenkades (droog) 
(onbekendheid 
mechanisme) 

1/10   X X   X       X  

Overige kades 
(droog) 

1/100   X    X       X  

Inlaatgemalen 1/10   x    x x    x    

Inlaat (opmaling) 1/100  X     X X    X    

Zwemwater > 1/1  x      x      x  

Waterparel > 1/1  x        x  x x X  

 

Berekening 

Totale risico = mogelijk slachtoffers + economisch risico x 2 + ecologisch risico + imagorisico. 

 

risico 

kans per 

jaar 

Verwaarloos-

baar  

beperkt gemiddeld ernstig zeer ernstig 

< 1: 

10.000 

1 1 2 3 3 

1: 10.000 1 1 2 3 4 

1: 1.000 1 1 3 4 4 

1: 100 1 2 3 4 5 

1: 10 1 2 4 5 5 

1: 1 1 2 4 5 5 

 

Dodelijke slachtoffers is een buitencategorie. Onafhankelijk van de kans op falen wordt voor 

veel slachtoffers 5, voor enkele slachtoffers 3 en voor geen slachtoffers 0 punten extra 

gerekend. Voor alle andere typen gevolgen kan bovenstaande tabel worden toegepast. 

Economische gevolgen werden in de workshops en interviews als zwaarder wegend dan 

ecologische en imagogevolgen betiteld. Daarom wordt de score voor economische gevolgen 

verdubbeld. De scores van de 4 verschillende risico‟s worden bij elkaar opgeteld. 

 

 

 

Resultaten 
 

  TOTAAL  Risicocategorie 

Score Risicocategorie 

1 tot en met 5 Laag 

6 tot en met 10 Beperkt 

11 tot en met 15 gemiddeld 

16 tot en met 20 Hoog 

21 tot en met 25 Zeer hoog 
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Veenkades (droog) 
(onbekendheid mechanisme) 

17 HOOG 

Overige kades (droog) 12 GEMIDDELD 

Inlaatgemalen 14 GEMIDDELD 

Inlaat (opmaling) 9 BEPERKT 

Zwemwater 13 GEMIDDELD 

Waterparel 13 GEMIDDELD 
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Bijlage 9 Voorbeeld technische statusrapportage 

 

Technisch status rapport Delfland nr. 1 d.d. 25 juli 2006 

 

Delflands boezem 

 

Kwantiteit 

Het waterpeil in Delflands boezem staat op dit moment 1 á 2 cm boven het streefpeil van NAP 

–0,40 m (gecorrigeerd NAP –0,42 m).Met gemaal Winsemius wordt er water aangevoerd 

vanuit het Brielse Meer met een capaciteit van 4 m3/s. In Leidschendam wordt middels het 

gemaal Dolk op dit moment geen water aangevoerd vanuit Rijnland.  

 

De verversing/doorspoeling van het boezemsysteem is tot een minimum teruggebracht. 

Vorige week vrijdag en afgelopen zondag is met gemaal Parksluizen gedraaid om de 

“zouttong” op de Delfshavensche Schie van het Schiekanaal weg te houden; dit i.v.m. 

doorvoer van water voor Hoogheemraadschap Schieland/Krimpenerwaard (HHSK). HHSK 

heeft vanaf vrijdag 10.00 uur tot maandag 13.00 uur 2 m3/s ingelaten. Op toename verzilting 

wordt de komende dagen intensiever gelet, mede gezien de waterafvoeren van de Rijn nu 

snel zullen dalen onder de 1200 m3/s tot mogelijk onder de 1000m3/s. De verziltings- 

problemen gaan hierdoor toenemen. 

 

De totale watervraag als gevolg van de verversing/doorspoeling en de compensatie van de 

verdampingsverliezen kan door de aanvoer vanuit het Brielse Meer en bij Leidschendam 

worden gedekt.  

 
 

 
 

Polders Delfland 

Delfland houdt het peil in de polders op het zomerpeil en heeft nog geen bijzondere 

maatregelen genomen. Afhankelijk van de behoefte wordt er water vanuit de boezem 

ingelaten. 

 

Boezemstand Schipluiden om 24:00  uur
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Waterbalans 

Elke donderdagochtend wordt de boezem - en bemalinggegevens van de woensdag aan RWS 

doorgegeven.  

 

Kwaliteit 

Op maandag woensdag en vrijdag wordt het zoutgehalte (EC of EGV) gemeten op 6 

meetpunten in Rotterdam, 3 in Schiedam en 1 in de Vlaardingervaart. Het zoutgehalte wordt 

via een ijklijn omgerekend naar Chloridengehalten. Alleen op woensdag wordt daarnaast op 7 

punten gemeten wat het zoutgehalte in de rest van de boezem is. Op dezelfde punten samen 

met 1 Rotterdampunt wordt ook het sulfaatgehalten gemeten. Een dag na de metingen 

komen deze resultaten van het laboratorium beschikbaar. 

Mocht er aanleiding zijn om de KWA in werking te stellen dan zal bekeken worden of de 

meetfrequentie en de meetinspanning voldoende is of dat deze uitgebreid moet worden. 

 

Verwachte situatie voor Delflands boezem 

De verwachting is dat er de komende 2 weken nog voldoende zoet water vanuit het 

Brielse Meer kan worden aangevoerd, zodat er in het Westland vooralsnog geen 

problemen voor de kwantiteit en kwaliteit zijn te verwachten. Het lijkt verstandig om 

woensdag het zoutgehalte bij Rotterdam terug te brengen.  

 

Chloridengehalte 

  dinsdag woensdag vrijdag maandag woensdag vrijdag maandag 

Meetpunt Omschrijving 25-7 26-7 28-7 31-7 2-8 4-8 7-8 

OW004-01 Zweth, Dorpskade        

OW006-03 Oranjekanaal, inlaat brielse meer        

OW026-00 Vlaardingervaart, Vlaardingerschouw        

OW043-02 Verversingskanaal, Circulatiegemaal Scheveningen        

OW047-01 Leidsche Vliet, inlaat gemaal Dolk        

OW056-00 Groote Gantel, Zwartendijk        

OW062-02 De Schie, Kruithuisweg        

Gemiddeld         

OW026-02 Vlaardingervaart, Westlandseweg 405       

OW062-00 De Schie, Doenkade 161       

OW062-08 De Schie, Overschie 161       

OW062B01 Noorderkanaal,  Schansbrug 221       

OW062C04 Delfshavensche Schie, Giessenbrug 224       

OW062C00 Delfshavensche Schie, Beukelsbrug 301       

OW062E00 Coolhaven, Ijzerstraat 690       

Gemiddeld  307       

OW062D00 Schiedamse Schie, Sluis Koopmansbeurs 247       

OW062D02 Schiedamse Schie, invullen 223       

meetpunt Schiedamse Schie, Sluizencomplex 521       

Gemiddeld  331       

 

Sulfaatgehalte dinsdag woensdag woensdag woensdag woensdag woensdag 

Meetpunt Omschrijving 25-7 26-7 2-8 9-8 16-8 23-8 

OW004-01 Zweth, Dorpskade       

OW006-03 Oranjekanaal, inlaat brielse meer       

OW026-00 Vlaardingervaart, Vlaardingerschouw       

OW043-02 
Verversingskanaal, Circulatiegemaal 
Scheveningen       

OW047-01 Leidsche Vliet, inlaat gemaal Dolk       

OW056-00 Groote Gantel, Zwartendijk       

OW062-02 De Schie, Kruithuisweg       

Gem. Boezem        
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OW026-02 Vlaardingervaart, Westlandseweg       

OW062-00 De Schie, Doenkade 118      

OW062-08 De Schie, Overschie       

OW062B01 Noorderkanaal,  Schansbrug       

OW062C04 Delfshavensche Schie, Giessenbrug       

OW062C00 Delfshavensche Schie, Beukelsbrug       

OW062E00 Coolhaven, Ijzerstraat       

Gem. 

Rotterdam        

OW062D00 Schiedamse Schie, Sluis Koopmansbeurs       

OW062D02 Schiedamse Schie, invullen       

meetpunt Schiedamse Schie, Sluizencomplex       

Gem. 

Schiedam        

 

Bijlage:  Meetpunten boezemsysteem Delfland 

 

 

Waterkeringen 

 

In week 28/29 zijn inspecties uitgevoerd van in hoofdzaak, de kadegedeelten die gerelateerd 

zijn aan de "probleemlocaties" van 2003. Daarnaast zijn andere kadegedeelten geïnspecteerd 

waarvan bekend was dat ze in 2003 ook waren gescheurd, maar in minder ernstige mate 

alsmede gedeelten die zijn opgenomen in het Kadeverbeterings- en Onderzoeksprogramma. 

In totaal is in deze inspectieronde ca. 30 km veendijk geïnspecteerd.  

 

In het algemeen is het beeld dat het momenteel (in vergelijking met 2003) mee valt. Er 

worden in diverse veendijken oppervlakkige scheuren aangetroffen (craquelé) en scheuren 

variërend van 0,10 tot 0,30 m diepte en beperkte lengte. Op enkele plaatsen zijn diepere 

scheuren aangetroffen. Enkele locaties (Roozendaallaan te Berkel, Commandeurspolder langs 

Zuidgaag en Middelwatering) zullen herhaaldelijk worden geïnspecteerd om veranderingen te 

kunnen opmerken. 

Op twee plaatsen in de Foppenpolder zijn dwarsscheuren aangetroffen tot in het buitentalud. 
Om te voorkomen dat bij hoge boezemstand water via deze scheur in het kadelichaam dringt 

zal een kleiaanvulling worden aangebracht. 
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Voor de week 29/30 is gezien de resultaten van de eerste inspectieronde de aandacht verlegd 

naar andere strekkingen veendijk. Hierbij worden de volgende kaden geïnspecteerd: 

1. Veendijken die bij falen leiden tot inundatie (boezemkaden en belangrijke 

tussenboezemkaden) 

2. Veendijken die bij falen leiden tot het stagneren van de waterafvoer van een 

achterliggende polder(gedeelte) (in de meeste gevallen polderkaden in het Oostland 

en rond Wateringen) 

Daarnaast zullen de aandachtspunten uit de 1e ronde nog nader worden bekeken. 

Begin week 31 wordt hierover verslag uitbracht. In totaal zal in deze ronde ca. 45 km 

boezem- en polderkade worden geïnspecteerd. 

 

Voor de komende tijd wordt geen neerslag van betekenis verwacht. Daarmee zal het 

neerslagtekort verder toenemen evenals het uitdrogen van de waterkeringen. Op basis van 

een risicokaart zal voor de nabije toekomst de inspecties worden uitgebreid, eventueel met 

behulp van leden van het dijkleger 
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Bijlage 10  Werkinstructie droogte-inspectie waterkeringen 
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Werkinstructie droogte-inspectie waterkeringen 
Stappenplan 
 
              

 

 
Toelichting: Hieronder staat een korte toelichting van de stappenplan, vervolgens volgt een uitleg van de begrippen en middelen.  
 
Stappenplan 
Stap 1.  Nul meting; lijst I & II, III kaden controleren op schadebeelden droogte; verantwoordelijkheid team WS-OWW. 
Stap 2.  Bij neerslagtekort ≥ 100 mm: 

2.1 bij lijst I kaden 1 keer per twee weken inspecteren – uitvoering ligt bij team WS-OWW; 
2.2 bij „droogte schade‟ of noodzaak extra  kennis \ mensen wordt de Regiegroep Droogte bij elkaar geroepen. De Regiegroep besluit of opschaling noodzakelijk is. 
Bijvoorbeeld  het inspecteren van lijst II kaden, het nemen van maatregelen, de inspectiefrequentie (coördinatiefase 1); 

Stap 3.  Bij neerslagtekort ≥ 175 mm: 
3.1 lijst I & II wekelijks inspecteren + uitlezen peilbuizen, extra bemensing hierbij is nodig- beslissing Regiegroep (coördinatiefase 1); 
3.2 bij „droogte schade‟ lijst III (ca. 125 km) inspecteren, calamiteiten organisatie inschakelen- beslissing Regiegroep (coördinatiefase van 1 → 2). 

Stap 4 Bij dalend neerslagtekort; door plotselinge regenval na een langdurig droge periode hebben droogtegevoelige kaden een verhoogd risico om instabiel te worden. 
Inspectie strategie hanteren- indien neerslagtekort ≥ 175 mm geldt stap 3, indien ≥ 100 mm geldt stap 2, indien < 100 mm geen actie verder. 

 
Begrippen en middelen 
 
Regiegroep Droogte 
Voor langdurige droogte wordt in coördinatiefase 1, waarbij er geen sprake is van een calamiteit, maar wel van verhoogde aandacht, gewerkt met een Regiegroep Droogte. 
Het sectorhoofd Watersystemen kan (in overleg met de secretaris van de regiegroep) besluiten deze Regiegroep Droogte bijeen te roepen. De Regiegroep Droogte heeft als 
doel om de droogte-activiteiten binnen Delfland te coördineren. De reden voor een aparte regiegroep is het sluipende karakter van langdurige droogte en de diverse 
beheersmaatregelen die mogelijk zijn om een calamiteit te voorkomen.  
Het besluit om op te schalen naar coördinatiefase 2, wordt voorbereid door de Regiegroep Droogte, of vindt plaats naar aanleiding van een directe noodsituatie. Leden van 
de  Regiegroep Droogte die in coördinatiefase 1 actief zijn geweest, worden ondergebracht in het voor hun meest logische onderdeel van de calamiteitenorganisatie. 

   Nul meting  

   lijst I ,II, III 

1e 
kwartaal 
van het 

jaar 

•Lijst I;  1 x per 
twee weken 
inspecteren 

•Bij schade 
constatering lijst I; 
i.o. lijst II  1 x per 
twee weken 
inspecteren 

Bij 100 mm 
tekort 

•Lijst I & II; 
wekelijks 
inspecteren 

•Bij schade 
constatering lijst I 
of II; i.o. lijst III 2 
wekelijks 
inspecteren 

Bij 175 mm 
tekort 

•Inspecties 
afbouwen 

•Inspectie 
strategie 
hanteren t/m 100 
mm tekort 

Bij dalende 
tekort  

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 
Team OWW Team OWW (evt. extra inzet) Team OWW + extra inzet  

(evt. calamiteit org.) 
Team OWW + extra inzet  

(evt. calamiteit org.) 
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Coördinatiefasen(CF) (zie Calamiteitenbestrijdingsplan) 
CF 1 : er is geen sprake van calamiteit, maar wel verhoogde aandacht, aansluiten Regiegroep Droogte eventueel extra inzet van mensen of middelen; 
CF 2 : als er sectoroverstijgende belangen zijn, waardoor er coördinatie op een hogere niveau nodig is (calamiteiten organisatie wordt ingeschakeld); 
CF 3,4 : er veel belangstelling is van de media / alle beschikbare middelen zijn (al in coördinatiefase 2) maximaal ingezet / er is duidelijke, intensieve en bestuurlijke 

afstemming met externe organisaties nodig / het is noodzakelijk geworden om strategische beslissingen te nemen of af te wijken van vastgesteld beleid. 
 
Neerslagtekort 
Het neerslagtekort wordt berekend door de cumulatieve neerslag minus de cumulatieve referentie gewasverdamping, startend op 1 april tot en met 1 oktober. Via het 
webportaal http://hydroweb.hydronet.nl is het potentieel neerslagtekort van Delfland weergegeven. Het neerslagtekort is geprojecteerd op de waterkeringen, de 
nauwkeurigheid hiervan is 1x1 km2. Hierbij kunnen lokale verschillen in neerslagtekort het aantal te inspecteren kaden beïnvloeden. Het webportaal biedt de mogelijkheid 
om de verwachtingen van het neerslagtekort tot 10 dagen voorruit te bekijken. Het neerslagtekort in relatie tot het stappenplan wordt door de coördinator droogte (WS-
OWW) bewaakt. 
  
Droogte-inspecties 
Om de kadestabiliteit in de gaten te houden, worden visuele inspecties uitgevoerd. Bij deze inspecties wordt gekeken naar droogte gerelateerde aspecten als scheuren en 
vervormingen. De droogte-inspecties dienen uitgevoerd te worden conform het stappenplan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de droogte-inspectiekaart link met de 
lijst I,II en III kaden. Lijst I is het risico hoog, lijst II risico midden, lijst III risico laag. De droogte-inspecties worden geregistreerd d.m.v. digispectie en het bijhorende 
inspectieformulier. Indien digispectie niet kan worden ingevuld dient een fysieke kopie van het inspectieformulier link volledig ingevuld te worden. De coördinator droogte 
is verantwoordelijk voor rapportage aan de Regiegroep Droogte of calamiteitenorganisatie.  
 
In eerst instantie worden de inspecties alleen uitgevoerd door medewerkers van OWW (stap 1 en 2).  Bij stap 2 (CF1) kan extra bemensing wenselijk zijn, in overleg met de 
Regiegroep kan de inspectie worden uitgebreid met mensen van Vergunning & Handhaving of een andere afdeling van WS. Indien de lijst III kaden dienen te worden 
geïnspecteerd kan de calamiteitenorganisatie worden ingeschakeld (dijkleger, externen, andere afdelingen Delfland).   
 
 
 
 
Indien schade wordt geconstateerd door de inspecteur, wordt het type schade beoordeelt door de coördinator droogte (WS-OWW). De coördinator droogte beoordeeld de 
ernst van de schade en geeft aan of de Regiegroep Droogte wordt ingeschakeld, naar behoefte kan ondersteuning worden gevraagd bij experts binnen het team B&O 
Waterkeringen. Wanneer schadebeelden worden geconstateerd wordt door de Regiegroep Droogte besloten welke acties worden ondernomen.  Hierbij valt te denken aan 

intensiever inspecteren (continu), (nood)maatregelen treffen, of bij een ernstige situatie het opschalen naar de calamiteitenorganisatie (coordinatiefase 2). 
 

Grondwaterstand monitoren 
in het beheergebied van Delfland staan op enkele kaden peilbuizen waarmee de waterstanden in de kade gemeten kunnen worden. De locaties hiervan staan op de droogte-
inspectiekaart aangegeven. De peilbuizen zijn voorzien van een slot, de sleutel is in beheer bij Stefan Loosen (K.0.32) of Cor Looije (K.0.36).  In het documenten aflezen 
peilbuizen link is beschreven waar en hoe de peilbuizen zijn af te lezen en hoe de meetresultaten geïnterpreteerd kunnen worden. WS-OWW is verantwoordelijk voor het 
extra (laten) uitlezen van de peilbuizen, B&O WK voor de interpretatie van de meetresultaten. De peilbuizen worden onderhouden en 4 x per jaar uitgelezen door het 
adviesbureau RPS BCC. 
 

Lijst I (30 km), Lijst II (30 km), Lijst III (125 km); Inspectieploeg (2 man) inspecteren circa 3 km kaden per uur; Het uitlezen van peilbuizen circa 12 uur. 

http://hydroweb.hydronet.nl/
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Figuur 2 Inspectiekaart verdroging veenkades 
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