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Onderwerp

Vastgestelde maatgevende hoogwaterstanden voor
regionale waterkeringen in het beheergebied van het
waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Geacht college,
Op basis van de omgevingsverordening Zuid-Holland hebben wij de maatgevende
hoogwaterstanden voor de boezems in uw beheergebied voor het Zuid-Hollandse gedeelte
vastgesteld voor gebruik in de tweede toets periode 2012-2024. U heeft ons daarover op 30 juli
2020 geadviseerd. Wij hebben besloten conform uw advies de maatgevende waterstanden vast
te stellen.
Het staat uw waterschap vrij met welke methodiek u ons adviseert over de maatgevende
waterstanden. U geeft aan dat per type boezem de waterstanden zijn afgeleid. Er is daarbij o.a.
gebruik gemaakt van de resultaten van eerdere studies (project Slim Watermanagement
Noordzeekanaal - Amsterdam Rijnkanaal) en/of zijn er nieuwe methoden ontwikkeld die beter
passen bij de kenmerken van een boezem in een bepaald gebied. Daarbij is ook gekeken naar de
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gevolgen van een groot aantal maatgevende buien en windeffecten. De waterstanden in uw
watersysteem worden intensief gemonitord en beheert. U heeft via Slim Watermanagement
duidelijke afspraken met Rijkswaterstaat en de aangrenzende waterschappen over het beheer.
Wij volgen en waarderen uw inzet in het programma “Toekomstbestendig Watersysteem ARK
NZK gebied” dat u met Rijkwaterstaat, de aangrenzende waterschappen en de provincies Utrecht
en Noord-Holland heeft opgestart. Dit programma is voor het beheer van het watersysteem van
AGV en de waterveiligheid van de regionale waterkeringen belangrijk.
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De volgende maatgevende hoogwaterstanden zijn vastgesteld:
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Zie bijlage: Overzichtskaart waterschap Amstel, Gooi en Vecht met maatgevende
waterstanden in Zuid-Holland.
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Gebaseerd op:
-

Notitie Hydraulische Randvoorwaarden voor het toetsen van de Regionale
Waterkeringen, tweede toets ronde, peildatum 01 -01 -2024, Waternet, d.d.15 mei 2020,
kenmerk 20.015162.

Uiterlijk 1 januari 2025 rapporteert u over deze veiligheidstoets aan Gedeputeerde Staten.
Daarnaast informeert u Gedeputeerde Staten jaarlijks over het actuele waterveiligheidsbeeld via
de voortgangsrapportage regionale waterkeringen. Wij vertrouwen erop dat de waterstanden in
uw watersysteem goed beheersbaar zijn. Wij wensen u veel succes bij het toetsen van de
regionale keringen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
plv. voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

F. Vermeulen

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts bovenaan in deze brief
hebben opgenomen.
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Bijlage: Overzichtskaart waterschap Amstel, Gooi en Vecht met maatgevende waterstanden in
Zuid-Holland.

3/3

