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Samenvatting:
Op 11 juni 2015 is het onderhandelingsresultaat omtrent het nieuwe Waterakkoord sluis Bodegraven
ter consultatie voorgelegd aan de Commissie SKK. De belangrijkste punten uit het
onderhandelingsresultaat zijn:
 Het boezemsysteem van Rijnland en het Oude Rijngebied van De Stichtse Rijnlanden te
bezien als één systeem.
 Het betreft een akkoord voor een periode van 10 jaar, waarbij De Stichtse Rijnlanden aan
Rijnland een vast bedrag van €750.000 per jaar betaalt onafhankelijk van de hoeveelheid
geloosd water.
 Rijnland optimaliseert het peilbeheer in de boezem, zodat de afvoercapaciteit bij de sluis ca.
25 m3/s zal zijn en verwijdert de baggerprop in de Oude Rijn bij Bodegraven.
 Hiermee een heldere basis is gelegd voor de verrekening na de periode van 10 jaar (vanaf
2025).
De Commissie was unaniem van mening dat het onderhandelingsresultaat een goede basis vormt
voor het nieuwe Waterakkoord Bodegraven en riep het college op om te zorgen voor een zorgvuldige,
duidelijke en niet voor tweeërlei uitleg vatbare afhechting.
Behandeling in de Gecombineerde Cie SKK-BMZ, d.d. 10 september 2015.
Met inachtneming van de toezeggingen t.a.v. de geformuleerde besluittekst, adviseert de commissie in
ruime meerderheid positief over het voorstel.
Gevraagd besluit:
1. het nieuwe Waterakkoord sluis Bodegraven 2015 vast te stellen.
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Par aa f af d.

Waterakkoord Bodegraven; een rijke traditie
De eerste afspraken tussen Rijnland en rechtsvoorgangers van De Stichtse Rijnlanden over de
uitwisseling van water via de Oude Rijn werden al in het jaar 1202 gemaakt. Sinds die tijd is het
watersysteem ingrijpend veranderd en is het akkoord vele malen herzien en opnieuw gesloten. Zo
heeft Woerden in 1611 de Woerdersluis in Spaarndam gebouwd, een spuisluis die overtollig water
spuide op het IJ. Vaak waren de herzieningen onderwerp van hevige twisten, die meer dan eens door
wijze mannen en zelfs door de minister moesten worden beslecht. Het waterakkoord tussen Rijnland
en De Stichtse Rijnlanden is genoemd naar het uitwisselpunt, sluis Bodegraven.
Voor u ligt een herziening van het in 2007 vastgestelde ‘Waterakkoord sluis Bodegraven’. Deze
herziening is tot stand gekomen onder bemiddeling van mediator Gert Verwolf (oud-dijkgraaf van
waterschap Vallei en Veluwe).
De afspraken in het Waterakkoord sluis Bodegraven 2015
Feitelijk valt het waterakkoord uiteen in twee delen:
1. afspraken omtrent de onderlinge uitwisselingen van water (geen wijziging van afspraken uit
2007);
2. financiële afspraken, die betrekking hebben op deze onderlinge uitwisselingen (wel wijzigingen
t.o.v. van afspraken uit 2007).
Ad 1. Onderlinge uitwisselingen van water
Kerngedachte is dat het ene waterschap het andere waterschap zo goed mogelijk helpt in een normale
af- en aanvoersituatie en in het oplossen van wateroverlast of watertekort.
Deze afspraken gaan over de verplichtingen van de partijen over en weer en zijn opgesteld volgens de
leidraad van de Unie van Waterschappen. De Stichtse Rijnlanden heeft het recht om water af te voeren
via Bodegraven en Rijnland heeft de plicht om dit te ontvangen. Daarnaast voert De Stichtse
Rijnlanden het water van enkele polders van Rijnland via zijn boezem naar Bodegraven af en voert
water in droge tijden aan, wat weer geregeld is in het waterakkoord KWA. Ook zijn er afspraken
gemaakt over waterkwaliteit, ecologie, incidenten en calamiteitenbestrijding. Deze bestaande
afspraken zijn niet inhoudelijk gewijzigd ten opzichte van het oude Waterakkoord uit 2007 en raken
derden niet.
Ad 2. Financiële afspraken
Kerngedachte: de boezem van Rijnland en Oude Rijngedeelte van De Stichtse Rijnlanden wordt als
één geheel gezien.
De kosten van deze boezem in een reguliere situatie voor ieders eigen gebied zijn door beide
waterschappen bepaald. Deze kosten zijn gebaseerd op de verhouding van de te bemalen
oppervlakten. De afspraak is dat het verschil in kosten wordt verrekend tussen beide waterschappen.
De financiële afspraken zijn opgenomen in het Waterakkoord sluis Bodegraven 2015.
Argumenten
1. De financiële afspraken in het Waterakkoord sluis Bodegraven 2015 zijn volledig in lijn met het
op 11 juni jl. in de Commissie SKK behandelde onderhandelingsresultaat.
2. Dit akkoord is een goede ontwikkeling om te komen tot optimaal waterbeheer. Hiermee is mede
de goede basis gelegd voor de intensieve samenwerking die we op de verschillende dossiers
met Rijnland hebben.
3. Met de afspraak van 2015 is ook een heldere basis gelegd voor de verrekening over 10 jaar (na
2024).
4. Naast de financiële afspraken zijn in het Waterakkoord sluis Bodegraven 2015 de volgende
wijzigingen doorgevoerd: minder formeel taalgebruik, verwijzingen naar verouderde wet- en
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regelgeving zijn gewijzigd en met de afspraken is beter aangesloten bij het operationeel
beheer, zoals dat de afgelopen jaren is gevoerd.
Kaders
In 2007 hebben Rijnland en De Stichtse Rijnlanden het Waterakkoord sluis Bodegraven vastgesteld.
Het algemeen bestuur heeft het college opgeroepen om bij het afsluiten van een nieuw waterakkoord
de jaarlijkse afdracht met ingang van 2015 te reduceren (negatieve ontwikkelingskaart, Begroting
2014).
In de commissie SKK is op 11 juni 2015 het onderhandelingsresultaat ter consultatie voorgelegd. De
commissie was unaniem van mening dat het onderhandelingsresultaat een goede basis vormt voor het
nieuwe Waterakkoord sluis Bodegraven 2015.
Financiële aspecten
Het gemiddelde van de laatste 5 volledig afgerekende jaren bedraagt ca. €1,05 miljoen. De nieuwe
afspraak van €750.000 betekent een structurele verlaging ten opzichte van het gerealiseerde
gemiddelde kostenniveau met €300.000 per jaar m.i.v. 2015.
Vooruitlopend op het onderhandelingsresultaat voor het herziene waterakkoord sluis Bodegraven is
reeds in de meerjarenramingen rekening gehouden met een structurele verlaging van de kosten tot
€560.000, waardoor sprake is van een verschil van €190.000 t.o.v. de begroting. Dit is in de
commissievergadering van 11 juni. jl. besproken en toegelicht. In de begroting van 2016 wordt t.b.v.
het waterakkoord €750.000 opgenomen.
Communicatie aspecten
Het waterakkoord sluis Bodegraven 2015 betreft een bestuurlijke overeenkomst tussen Rijnland en
Stichtse Rijnlanden. Dit waterakkoord leidt niet tot operationele wijzigingen van het waterbeheer. De
rechtswaarborgen van derden worden derhalve niet aangetast. Om die reden is het waterakkoord niet
ter visie gelegd.
De herziening van het waterakkoord biedt een stevige basis om de samenwerking met Rijnland uit te
bouwen en gezamenlijk uitdagingen, die het gevolg zijn van klimaatveranderingen en vertaald worden
in de deltabeslissing Hoogwater en Zoetwater, aan te pakken. Dit komt onder andere tot uiting in de
overige afspraken die gemaakt zijn bij het bestuurlijk akkoord over het Waterakkoord Bodegraven
2015.
MVO aspecten
Niet van toepassing.
Bijlagen
Toegevoegd is:


Bijlage 1: Waterakkoord sluis Bodegraven 2015, incl. bestuurlijke afspraken (DM 952033)
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