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1. DE ONDERGETEKENDEN  
   

RIJKSWATERSTAAT  

  

1. de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der 

Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de hoofdingenieur-directeur van het Directoraat-generaal 

Rijkswaterstaat in de directie Oost Nederland te Arnhem, hierna genoemd "Rijkswaterstaat";  

  

  

DE PROVINCIES  

 

2. het lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel, belast met de portefeuille 

Mobiliteit, Water en Sociaal, handelend namens de provincie Overijssel ter uitvoering van het 

besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel van (datum akkoord GS), nummer 2018/…., 

hierna genoemd "provincie Overijssel"; 

 

3. het lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe, belast met de portefeuille 

Water en Waterschappen, handelend namens de provincie Drenthe ter uitvoering van het besluit 

van Gedeputeerde Staten van Drenthe (datum akkoord GS), nummer….., hierna genoemd 

“provincie Drenthe”; 

 

  

DE WATERSCHAPPEN 

 

4. lid van het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, belast met de portefeuille wateroverlast landelijk 

gebied, handelend namens het dagelijks bestuur van dit Waterschap ter uitvoering van het besluit van het dagelijks 

bestuur van Waterschap Vechtstromen, van (datum akkoord AB), hierna genoemd “Waterschap Vechtstromen”; 

 

5. lid van het dagelijks bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta, belast met de portefeuille watersysteem, 

handelend namens het dagelijks bestuur van dit Waterschap ter uitvoering van het besluit van het algemeen bestuur 

van dit waterschap van (datum akkoord AB), hierna genoemd “Waterschap Drents Overijsselse Delta”; 

 

2. CONSIDERANS  
  

de volgende wettelijke grondslag in acht nemende:  

  

1. Artikel 3.7 van de Waterwet (Staatsblad 2009, 549);  

  

het volgende in overweging nemende:  

 

2. Dit waterakkoord heeft betrekking op de volgende gebieden:  

 het stroomgebied van het Meppelerdiep;  

 het stroomgebied van de Overijsselsche Vecht;  

 het stroomgebied van het Zwarte Water;  

 de boezem van Vollenhove  

  

3. Afvoer van water uit de in 2. genoemde gebieden 
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a. Het overschot aan water in het stroomgebied van het Meppelerdiep wordt afgevoerd via de Drentsche Hoofdvaart en de 

Hoogeveensche Vaart naar het Meppelerdiep en vervolgens naar het Zwarte Water. 

b. Het overschot aan water in het stroomgebied van de Overijsselsche Vecht wordt afgevoerd via de Overijsselsche Vecht 

naar het Zwarte Water.  

c. Het overschot aan water in het stroomgebied van de Sallandse Weteringen wordt afgevoerd via de Sallandse 

Weteringen naar de Zwolsche Stadsgrachten en vervolgens naar het Zwarte Water.  

d. Het overschot aan water in het stroomgebied van Dedemsvaart en de Grift wordt afgevoerd via de Dedemsvaart en de 

Grift naar het Zwarte Water. Een deel van het wateroverschot uit de polder Mastenbroek wordt eveneens geloosd op 

het Zwarte Water.  

e. Er zijn omstandigheden die er toe leiden dat tijdens een hoogwatersituatie de in ad 3.a. t/m 3.d. genoemde afvoeren  

fysiek worden gelimiteerd. Dit leidt tot aandachtspunten in de sturing binnen de huidige waterhuishoudkundige 

infrastructuur.  Het gaat daarbij om :  

1. Het Afwateringskanaal tussen Coevorden en Ane, waarvan de afvoer beperkt wordt door het kanaalprofiel, de 

afvoercapaciteit van de Overijsselse Stuw en de waterstanden op de Vecht;  

2. Het Ommerkanaal, waarvan de afvoer beperkt wordt door het kanaalprofiel;  

3. Het 5e pand van de Hoogeveensche Vaart, waarvan de afvoer beperkt wordt door het kanaalprofiel;  

4. De Drentsche Hoofdvaart, waarvan de afvoer beperkt wordt door het kanaalprofiel;  

5. Het Meppelerdiep, waarvan de afvoer beperkt wordt door het kanaalprofiel en de pompcapaciteit van het gemaal 

Zedemuden;  

6. Op de Vecht en het Zwarte Water kunnen knelpunten ontstaan als de keringen niet aan de normen voldoen of als de 

waterstanden hoger wordt dan de maatgevende waterstanden.  

f. Indien geen maatregelen worden getroffen, kunnen als gevolg van de in onderdeel e. genoemde omstandigheden 

bebouwde delen van Coevorden, Dedemsvaart, Meppel, Hardenberg, Ommen, Dalfsen, Zwolle en Almelo overstromen. 

Ook kunnen landelijke gebieden getroffen worden door overstroming. 

g. De nadelige gevolgen van hoogwater, waarbij meerdere waterbeheerders betrokken zijn, kunnen alleen door 

gecoördineerd optreden beperkt of voorkomen worden.  

h. Voor het omgaan met hoogwatersituaties beschikt ieder waterschap over een calamiteitenbestrijdingsplan (CBP). 

Waterschap Drents Overijsselse Delta beschikt over een CBP hoog buitenwater en een CBP wateroverlast, dat deel 

uitmaakt van een calamiteitenplan (’crisisplan’). De CBP-en hebben een schaalniveau dat correspondeert met de 

(deel)watersystemen binnen het eigen beheersgebied. Zij zijn gericht op acties alleen binnen dit gebied. De CBP’s van 

Waterschap Vechtstromen zijn niet geschaald op specifieke gebieden maar zijn dekkend voor het gehele gebied. 

i. Om te komen tot een gecoördineerde aanpak bij hoogwatersituaties, waarbij meerdere beheerders binnen het 

aandachtsgebied van het waterakkoord betrokken zijn, voorziet dit waterakkoord in een Draaiboek Hoogwater (zie 

artikel 2). Het draaiboek beschrijft de interactie tussen de afvoersystemen en is gericht op gecoördineerde acties voor 

het gehele stroomgebied van het waterakkoord. Hierin is een waarschuwings- en afsprakenschema vastgelegd tussen de 

verschillende instanties en disciplines die verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de beheersing van de 

waterhuishouding. Uitgangspunt van het draaiboek is een optimaal beheer van de huidige waterhuishoudkundige 

infrastructuur teneinde schade als gevolg van hoogwater tot een minimum te beperken.  

j. Het Draaiboek Hoogwater beschrijft de gecoördineerde aanpak van hoogwater. Het betreft uitsluitend de 

waterhuishoudkundige situatie. Indien de hoogwatersituatie uitgroeit tot een crisis, met gevaar van het bezwijken of 

overlopen van een waterkering, treden regionale coördinatieplannen in werking.  

k. In het Draaiboek Hoogwater worden voor verschillende fasen waterhuishoudkundige maatregelen beschreven, die 

uiteindelijk tot doel hebben ongecontroleerde inundaties te voorkomen en wateroverlast tot een minimum te beperken.  

l. Tijdens de voorfase van een hoogwatersituatie (langdurige regenval, gepaard gaande met een opvulling van de 

onverzadigde zone in de bodem) zullen partijen evenwel trachten zo veel mogelijk water af te voeren teneinde te 

voorkomen dat in een latere fase de afvoerpieken van de deelsystemen samen vallen met de afvoerpiek in het 

afvoersysteem.  

 

4. Meten, registreren en regelen  

a. Partijen maken in dit waterakkoord tevens afspraken over de registratie, melding en meting van de afvoer van water 

tussen de beheerders.  

b. De metingen worden verricht ten behoeve van beslissingen in het operationele  waterbeheer, evaluerend onderzoek 

en/of ter beschikking gesteld voor data -analyse.  
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5. Afbakening  

a. In dit waterakkoord worden geen regelingen getroffen ten aanzien van omstandigheden waarbij in de ad 2. genoemde 

gebieden een tekort aan water ontstaat dat zou kunnen worden gecompenseerd door de aanvoer van water.  

Voor die omstandigheden zijn afzonderlijk waterakkoorden gesloten, te weten:  

1. het waterakkoord Drenthe, vastgesteld op 11-03-1994 (naar verwachting treedt begin 2019 een geactualiseerde 

versie in werking). 

2. het waterakkoord Twenthekanalen / Overijsselsche Vecht, geactualiseerde versie vastgesteld op 19–04-2017.  

 

b. Het waterakkoord beperkt zich tot de overdracht van water van de ene beheerder naar de andere beheerder en spreekt 

zich niet uit over het beheer van het water binnen de afzonderlijke beheersgebieden en over de inrichting van die 

beheersgebieden.  

 

6. Protocol Overdracht gemaal Zedemuden (31 mei 2018) 

a. In het Protocol Overdracht gemaal Zedemuden is vastgelegd hoe te handelen bij de afvoer van hoogwater.  Het 

waterschap Drents Overijsselse delta neemt naast het reeds bestaande waterkwaliteitsbeheer ook het 

waterkwantiteitsbeheer  van het Meppelerdiep over van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat Oost Nederland blijft wel zorg 

dragen voor het beheer van het Meppelerdiep ten behoeve van de scheepvaart.  

 

7. Overdrachtsdocument gemaal Zedemuden  

a. In het overdrachtsdocument gemaal Zedemuden is vastgelegd onder welke voorwaarden de overdracht is vorm gegeven.  

 

rekening houdende met de volgende nota's en plannen:  

 

a. Bestuursakkoord Water, 2011 - 2020 (BAW, mei 2011);  

b. Nationaal Waterplan 2, 2016-2021, Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Waterakkoord Twenthekanalen en 
Overijsselsche Vecht, (versie 19 april 2017);  

c. Beheer- en Ontwikkelplan Rijkswateren 2016-2021 en de Netwerk Beheer Visie Rijkswaterstaat, 2016;  
d. Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jrg. 1974 nr. 62. Overeenkomst tussen het Koninkrijk der 

Nederlanden en Niedersachsen inzake de Vecht en enige zijtakken;  
e. De Omgevingsvisie Overijssel van de provincie Overijssel, 2017;  
f. De Omgevingsverordening Overijssel 2017;  
g. Vigerende Omgevingsvisie van de Provincie Drenthe;  
h. Vigerende Omgevingsverordening van de provincie Drenthe; 
i. Het Waterbeheerplan Waterschap Vechtstromen 2016 - 2021;  
j. Het Waterbeheerplan Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016-2021;  
k. Het Waterakkoord Drenthe, vastgesteld op 11 maart 1994; 

l. Europese Kaderrichtlijn Water [”Richtlijn van de Raad” tot vaststelling van een kader  
voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid] (ingediend door de  
commissie van de Europese gemeenschappen, Brussel 26-02-97);  

m. Leidraad waterakkoorden Rijkswaterstaat / Unie van Waterschappen, 2012;  
n. Landelijk draaiboek waterverdeling en droogte, SMWO, december 2015. 

 
komen het volgende overeen:  

3. ALGEMENE BEPALINGEN ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN  
  

Artikel 1. Begripsomschrijvingen  

Voor de toepassing van het bij dit waterakkoord bepaalde, wordt verstaan onder:  

 

1. Afvoeren: het door middel van een werk of langs natuurlijke weg brengen of laten stromen van water uit een 
oppervlaktewater naar een ander oppervlaktewater. De afvoer is gericht op het geheel of gedeeltelijk opheffen van 
een wateroverschot.  
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2. Afvoerpunt: locatie waar de afwatering van een (deel)stroomgebied, al dan niet door middel van een kunstwerk, naar 
het afvoersysteem plaatsvindt.  

3. Afvoersystemen:  

 de Drentsche Hoofdvaart (vanaf de Paradijssluis), Hoogeveensche Vaart, het Meppelerdiep (en aangrenzende 

gebieden gemaal Leenders-Nieuwveense Landen en Bergierslanden, het gemaal Zedemuden en het Zwarte Water;  

 Vechte (Duitsland), de Overijsselsche Vecht en het Zwarte Water;  
4. Afwatering: de afvoer van water vanuit regionale oppervlaktewateren in beheer bij de provincies Drenthe en 

Overijssel, de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta alsmede de Duitse Vechtbeheerders naar de 
Vecht en het Zwarte Water.  

5. Bergingscapaciteit: het volume water dat tijdelijk in een oppervlaktewater of in een gebied kan worden opgeslagen.  
6. Bergingsgebied: een krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet 

zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een 
of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de Legger is opgenomen.  

7. Boezem: het stelsel van met elkaar in open verbinding staande oppervlaktewateren, waarop het water van lager 
gelegen polders kan worden uitgeslagen.  

8. Calamiteit: een ongewenste en onverwachte gebeurtenis, dan wel dreiging daarvan die een 
zodanige verstoring van de toestand van een oppervlaktewaterlichaam kan veroorzaken dat 
die schadelijk kan zijn voor de functies van het oppervlaktewaterlichaam, zijn omgeving of 
daarmee in verbinding staande oppervlaktewaterlichamen en waarbij door de waterbeheerder(s) (gecoördineerde) 
maatregelen genomen moeten worden ter voorkoming of beperking van schade. 

9. Calamiteitenplan: Interne leidraad van een waterbeheerder voor het optreden bij calamiteiten of gebeurtenissen die 
(kunnen) uitgroeien tot een calamiteit binnen zijn beheersgebied.   
Ten behoeve van de bestrijding van calamiteiten beschikt de waterbeheerder tevens over een 
calamiteitenbestrijdingsplannen voor hoog buitenwater, wateroverlast, oppervlaktewaterverontreiniging en uitval 
zuivering technische werken. Voor de communicatie tijdens calamiteiten bestaat er daarnaast een 
crisiscommunicatieplan.  

10. Coördinatiecommissie: de Coördinatiecommissie als bedoeld in artikel 8 van dit waterakkoord.  
11. Doorvoeren: het door middel van een werk of langs natuurlijke weg laten stromen  

van water naar een oppervlaktewater in beheer bij een andere beheerder via een oppervlaktewater in beheer bij een 

derde beheerder.  

12. Doorvoerende beheerder: een waterbeheerder die krachtens dit waterakkoord verplicht is tot het doorvoeren van 
water.  

13. Draaiboek Hoogwater: Overzicht van maatregelen per achtereenvolgende hoogwaterfase, gericht op een optimaal 
beheer van de waterhuishoudkundige infrastructuur, teneinde schade als gevolg van een hoogwater tot een minimum 
te beperken. Het draaiboek wordt gehanteerd bij hoogwatersituaties waarbij meerdere waterbeheerders in het 
aandachtsgebied van het waterakkoord zijn betrokken. Het Draaiboek Hoogwater behoort bij dit waterakkoord.  

14. Extreme neerslag : Een uitzonderlijke hoeveelheid neerslag gedurende  een kortdurende intensieve 

neerslaggebeurtenis of een grote  neerslaghoeveelheid verspreidt over verschillende dagen. 

15. Gebiedsvreemd water: Water dat van elders wordt aangevoerd, heeft over het algemeen een andere samenstelling. 

16. Gevaar: omstandigheden waardoor de goede staat van een of meer waterstaatswerken onmiddellijk en ernstig in het 
ongerede is of dreigt te geraken.  

17. Hoogwater(situatie): Een situatie waarbij de afvoersystemen of de regionale wateren als  
gevolg van een ernstig overschot aan oppervlaktewater dusdanig belast zijn of dreigen te worden dat door de 

waterbeheerder(s) gecoördineerde maatregelen genomen moeten worden ter voorkoming of beperking van schade. 

De te nemen maatregelen zijn beschreven in het Draaiboek Hoogwater (deel 2 van dit waterakkoord).  

18. Inundatie: Het gericht en gecontroleerd onder water laten lopen van een gebied of gebieden (teneinde overstroming 
elders te voorkomen en schade te beperken)  

19. Inspanningsverplichting:  de verplichting van één of meer partijen om zich in te spannen om met alle beschikbare 
middelen een beoogd resultaat te realiseren. Deze verplichting staat in contrast met een resultaatsverplichting, die 
verplicht een resultaat te bereiken waarop men afgerekend kan worden. 

20. Waterbeheer: de overheidszorg die is gericht op de volgende doelstellingen: 
21. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met 
22. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en 

vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.[Waterwet, art. 1.1. lid 1 juncto art. 2.1. lid 1] 
23. Kunstwerken: de gemalen, aflaatvoorzieningen, sluizen, stuwen, inlaten, duikers, hevels, overstorten e.d. ten behoeve 

van de aan- en afvoer van water. 
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24. Maatgevende waterstand: Een waterstand behorende bij een vastgestelde overschrijdingsfrequentie ten behoeve van 

het ontwerpen van de waterkering. 

25. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin 
aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze 
wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna; 

26. Overschrijdingsfrequentie: Het aantal  keren dat een afvoer in een bepaalde periode wordt bereikt of overschreden. 
27. Partijen: De deelnemers aan dit waterakkoord, zoals met name vermeld onder “DE ONDERGETEKENDEN”; 
28. Ramp: Een zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu 

of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet 
van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke 
gevolgen te beperken (artikel 1. Wet op de Veiligheidsregio); 

29. Stroomgebied: het gebied waarvan de afwatering via één bepaald afvoerpunt plaatsvindt. 
30. Voorzienbare situaties: hoogwatersituaties die vallen binnen de opschalingsfasen van het Draaiboek Hoogwater en 

waarvoor waterhuishoudkundige maatregelen beschreven zijn.   
31. (Water)beheerder: het bevoegde bestuursorgaan van het overheidslichaam dat belast is met (water)beheer 

[Waterwet, artikel 1.1] 
32. Wateroverlast: Verzamelterm voor schade, ongemak en ontreddering door hoge waterstanden ten gevolge van 

overvloedige neerslag of onvoldoende ontwatering (Nationaal Bestuursakkoord Water (2011)), echter zonder dat dit 
levensbedreigend is. Dat water kan van boven komen (neerslag) of van beneden (grondwater). Meestal is de overlast 
tijdelijk, bijvoorbeeld na hevige regenval of na een overstroming. In het geval van de regionale wateren spreken we 
van wateroverlast als de waterstanden zo hoog worden dat de beek, het meer of de waterloop buiten zijn oevers 
treedt. Bij het hoofdwatersysteem spreken we van wateroverlast als de Rijkswateren onvoldoende in staat zijn de 
regionale waterafvoer te bergen of af te voeren. 

Artikel 2. Waterakkoord en Draaiboek Hoogwater  

1. Het Draaiboek Hoogwater maakt deel uit van dit waterakkoord.  

2. Het Waterakkoord  beschrijft het gebied, de afvoerproblematiek en afspraken daarover in zowel gewone als 

buitengewone omstandigheden.  

3. Het Draaiboek Hoogwater heeft de functie van een draaiboek voor hoogwatersituaties met een (beheers)gebied 

overstijgend karakter, waarbij meerdere waterbeheerders zijn betrokken. Het is zelfstandig bruikbaar en gericht op 

(snelle) besluitvorming en acties.   

4. Het Draaiboek Hoogwater wordt naar behoefte geëvalueerd en, indien nodig, geactualiseerd. De evaluatie en 

actualisatie wordt uitgevoerd door de Coördinatiecommissie en vastgesteld door de besturen van de partijen.   

Indien de actualisatie van het Draaiboek Hoogwater leidt tot structurele wijzigingen, waarbij de belangen van derden in 

het geding kunnen zijn, dan geschiedt de wijziging conform artikel 12 van dit waterakkoord.  

5. Bij de actualisatie van het Draaiboek Hoogwater zal rekening worden gehouden met de  

calamiteitenbestrijdingsplannen hoog buitenwater en wateroverlast van de waterbeheerders.  

Omgekeerd kan de actualisatie van het Draaiboek Hoogwater leiden tot de conclusie een calamiteitenbestrijdingsplan 

aanpassing behoeft.  

Artikel 3. Afwatering en afvoer  

1. De beheerders van de afvoersystemen dragen zorg voor de afvoer van overtollig water uit hun stroomgebieden. De 

afwatering van water uit de stroomgebieden via de diverse afvoerpunten, al dan niet bestaande uit een kunstwerk, 

naar het afvoersysteem is beschreven in bijlage 1 van dit waterakkoord.   

De debieten per afvoerpunt, zoals vermeld in bijlage 1, betreffen het etmaaldebiet behorende bij 

overschrijdingsfrequenties van 1/100,  1/1, en 15/1 maal per jaar. Het gaat hierbij om een illustratie van de orde van 

grootte van de afvoer en niet om een uiterste grens.  

2. Met uitzondering van het gemaal Zedemuden, worden voor de afvoer van water door de beheerders van de 

afvoersystemen geen kosten in rekening gebracht. De verrekening van de kosten van gemaal Zedemuden is geregeld in 

artikel 5.  

3. Het is niet toegestaan, zonder overleg met de andere betrokken waterbeheerders, het debiet van één of meer 

afvoerpunten structureel en substantieel te vergroten door middel van het vergroten van de respectievelijke 
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stroomgebieden, het wijzigen van de afvoerverdeling op de in de stroomgebieden aanwezige verdeelwerken of het 

wijzigen van de inrichting van de stroomgebieden en/of de waterlopen in de stroomgebieden.  

4. Indien er desondanks sprake is van een in lid 3 beschreven structurele en substantiële toename van een 

afwateringsdebiet kan/kunnen de beheerder(s) van desbetreffende afvoersystemen, in afwijking van lid 2, de kosten 

van het afvoeren van dit additionele debiet of de schade als gevolg van het structureel te hoge debiet in rekening 

brengen bij de beheerder van de genoemde afvoerpunten.   

5. Het in lid 4 genoemde geldt niet voor situaties waarbij de in lid 3 beschreven wijzigingen betrekking hebben op Duitse 

gedeelten van de respectievelijke stroomgebieden.   

6. Tijdens een periode met extreme neerslag, gecombineerd met een reeds verzadigde bodem, kan het nodig zijn om 

bergingscapaciteit te creëren door bijvoorbeeld vooraf af te voeren. Het samenvallen van afvoerpieken wordt daarmee 

voorkomen.    

Artikel 4. Doorvoer van water  

1. In gevallen waarbij één of meer waterkwantiteitsbeheerders water willen afwateren waarvoor doorvoer via 

kunstwerken of waterlopen in beheer bij een andere waterkwantiteitsbeheerder noodzakelijk is, is de doorvoerende 

beheerder verplicht minimaal het bij dit waterakkoord vastgestelde debiet door te voeren. 

2. Artikel 3, lid 3, is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van doorvoer van water.  

Artikel 5. Verdeling kosten gemaal Zedemuden 

1. Waterschap Drents Overijsselse Delta draagt zorg voor de exploitatie, het beheer en het onderhoud van het gemaal 
Zedemuden te Zwartsluis. Die zorg betreft ook het blijven voldoen aan de eisen voor wat betreft kwaliteit en kwantiteit.  

 

2. Voor wat betreft kosten zijn de volgende categorieën te onderscheiden: 

 Elektriciteitskosten 

 Personeelskosten  

 Kosten dagelijks onderhoud 

 Kosten constructief onderhoud.  
 

3. Voor het gemaal Zedemuden betalen de waterschappen die afvoeren naar het Meppelerdiep mee aan de kosten 
elektriciteit, vervanging en uitbreiding. In de huidige situatie  betreft dit Waterschap Vechtstromen. 
Waterschap Vechtstromen betaalt, volgens vooraf te maken afspraken,  naar rato van afstromend oppervlak jaarlijks 

mee aan de Elektriciteitskosten volgens de verdeelsleutel zoals is uitgewerkt in bijlage 4. Deze komt uit op 4,75% 

Waterschap Vechtstromen betaalt eveneens mee aan het constructief onderhoud van het gemaal Zedemuden, volgens 

dezelfde verdeelsleutel in bijlage 4, zijnde 4,75%, dan wel volgens nader te maken afspraken over naar rato van de bij 

de vervanging/uitbreiding in het geding zijnde belangen. Bij (niet voorziene) uitbreiding van pompcapaciteit worden 

over de betaling nadere afspraken gemaakt over naar rato van de bij de vervanging/uitbreiding in het geding zijnde 

belangen. 

Artikel 6. Meten, registreren en regelen 

1. Waterschap Drents Overijsselse Delta meet van het gemaal Zedemuden onder alle omstandigheden alle debieten die 

nodig zijn om de afgevoerde hoeveelheden water te kunnen bepalen.  

2. Daarnaast voert waterschap Drents Overijsselse Delta debietmetingen uit in de afvoersystemen Zwarte Water en het 

Meppelerdiep op de in bijlage 2 vermelde locaties.  

3. De provincies Drenthe en Overijssel en de waterschappen meten onder alle omstandigheden de debieten in de door 

hen beheerde afvoersystemen, zoals vermeld in bijlage 2, die nodig zijn om de afgevoerde hoeveelheden water te 

kunnen bepalen.  

4. Waterschap Drents Overijsselse Delta verzamelt alle gegevens die nodig zijn om de exploitatiekosten van het gemaal 

Zedemuden te kunnen bepalen . 

5. De metingen als bedoeld in lid 1, 2, en 3 dienen zodanig te zijn, dat hieruit is af te leiden welke hoeveelheden per 

etmaal worden afgevoerd.  

6. De metingen als bedoeld in lid 1, 2 en 3 dienen zo nauwkeurig mogelijk plaats te vinden.  
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7. Van alle metingen als bedoeld in  lid 1, 2 en 3 dient registratie plaats te vinden op een zodanige wijze dat de gegevens 

desgevraagd beschikbaar kunnen worden gesteld.  

8. Storingen, onvolkomenheden of onjuistheden bij de meetinrichting, de meetprocedure, de registratieprocedure of bij 

de berekeningstechniek om hoeveelheden water te bepalen, worden door de beheerder van de desbetreffende 

meetinrichting zo spoedig mogelijk verholpen c.q. gecorrigeerd en gemeld aan het secretariaat van de 

Coördinatiecommissie.   

Deze melding dient voorzien te zijn van een voorstel tot rectificatie van de opgegeven hoeveelheden afgevoerd water 

voor de periode van het disfunctioneren.  

Artikel 7. Informatievoorziening  

1. De afvoerende waterbeheerders stellen het secretariaat van de Coördinatiecommissie desgevraagd op de hoogte van 

de met de afvoerwerken in het voorgaande jaar afgevoerde hoeveelheid water op dag-basis. 

2. Indien één of meer partijen ten behoeve van het uitvoeren van onderzoek tussentijds behoefte hebben aan informatie 

over afgevoerde hoeveelheden water op dag-basis, verstrekken de  desbetreffende waterbeheerders deze informatie 

binnen een termijn van 1 maand.  

3. Partijen verstrekken de betrokken partijen informatie over de voor de afwatering relevante zaken, zoals bijvoorbeeld 

het voor onderhoud tijdelijk buiten gebruik zijn van kunstwerken, het tijdelijk wijzigen van streefpeilen, etc., met 

vermelding van de duur en het tijdstip van de ingang ervan.  

4. Waterschap Drents Overijsselse Delta stelt jaarlijks voor 1 april op basis van de meetgegevens een eindafrekening voor 

de kosten van waterafvoer op. De eindafrekening bestaat ten minste uit de overzichten van de:  

 etmaaldebieten van de afvoer via het gemaal Zedemuden;  

 exploitatiekosten van het gemaal Zedemuden;  

 etmaaldebieten van de afgevoerde hoeveelheden water van alle voor de verrekening relevante afvoerwerken.  

5. Bij het optreden van calamiteiten, relevante storingen van -of problemen met- de werken, alsmede eventuele 

geconstateerde tekortkomingen van het Waterakkoord of Draaiboek stelt de coördinatiecommissie een verslag over 

deze gebeurtenissen of constateringen op. Aan dit verslag wordt zo nodig een voorstel voor het oplossen van de 

eventuele problemen toegevoegd. 

6. Voor het verstrekken van de informatie als bedoeld in artikel 6 brengen partijen elkaar geen kosten in rekening.  

Artikel 8. Coördinatiecommissie 

1. Zodra er naar het oordeel van de voorzitter van de Coördinatiecommissie sprake is van (de dreiging van) een calamiteit 

of een hoogwatersituatie waarbij een gecoördineerde actie van meerdere partijen in het waterakkoord gewenst is, 

roept hij de Coördinatiecommissie bijeen.  

2. Elke partij van het waterakkoord heeft zitting in de Coördinatiecommissie met één vertegenwoordiger. De 

vertegenwoordiger wordt aangewezen door het bestuur van de desbetreffende partij.  

3. Het voorzitterschap wordt uitgeoefend door de vertegenwoordiger van waterschap Drents Overijsselse Delta. 

Waterschap Drents Overijsselse Delta voorziet tevens in het secretariaat van de commissie.   

4. In normale omstandigheden komt de Coördinatiecommissie in de navolgende gevallen bijeen:  

 1 keer per jaar aan het begin van het hoogwaterseizoen (tevens het einde van het laagwaterseizoen); 

 1 keer per jaar aan het einde van het hoogwaterseizoen (tevens het begin van het laagwaterseizoen), mede ten 

behoeve van het vaststellen van het in artikel 7 bedoelde eindafrekening en het, indien nodig, vaststellen van het 

verslag;  

 op gemotiveerd verzoek van ten minste twee vertegenwoordigers.  

5. Tijdens een zitting van de Coördinatiecommissie dienen ten minste 3 vertegenwoordigers, waaronder de voorzitter, 

aanwezig te zijn.  

6. Beslissingen van de Coördinatiecommissie worden met meerderheid van stemmen genomen. Bij het staken van 

stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. De secretaris heeft geen stemrecht.  

7. De voorzitter draagt er zorg voor dat adviezen van de coördinatiecommissie binnen een week schriftelijk worden 

vastgelegd en aan partijen worden toegezonden.  

8. In normale omstandigheden heeft de Coördinatiecommissie de volgende taken:  

 de coördinatie van onderlinge informatievoorziening;  
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 het functioneren als een gemeenschappelijk aanspreekpunt voor alle partijen; 

 van de vergaderingen van de Coördinatiecommissie wordt een verslag gemaakt.  

9. Bij het optreden van een calamiteit of dreiging daarvan -anders dan een hoogwatersituatie- heeft de 

Coördinatiecommissie de taak, voor zover dat niet door anderen wordt gedaan, te bevorderen dat gecoördineerde 

maatregelen worden getroffen teneinde de schade als gevolg hiervan zoveel mogelijk te beperken. De taken en 

handelwijze van de Coördinatiecommissie gedurende het optreden van een calamiteit of dreiging daarvan, zijn 

beschreven in artikel 11.  

Artikel 9. Geschillen 

1. Bij een eventueel geschil in de Coördinatiecommissie over de uitvoering van dit waterakkoord, trachten de bij het 

geschil betrokken partijen dat in onderling overleg op te lossen.  

2. Indien de werkwijze volgens lid 1 niet leidt tot een voor alle betrokken partijen bevredigende oplossing, dan  stellen de 

partijen in dit waterakkoord een ad-hoc geschillencommissie in, bestaande uit vertegenwoordigers van deze partijen, 

die het geschil onderzoekt en hierover advies uitbrengt aan de Coördinatiecommissie. Leden van 

Coördinatiecommissie maken geen deel uit van geschillencommissie. 

 

  

4. BIJZONDERE BEPALINGEN in BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN  
 

Artikel 10. Hoogwatersituaties c.q. calamiteiten  

1. De werkwijze bij hoogwatersituaties is beschreven in het Draaiboek Hoogwater, dat deel uitmaakt van dit waterakkoord 

(deel 2). Het Draaiboek Hoogwater kan worden gewijzigd volgens de procedures zoals beschreven in bijlage 5.  

2. Indien zich binnen het beheersgebied van een van de partijen een calamiteit voordoet of dreigt voor te doen is de 

waterbeheerder van het oppervlaktewater waarin de calamiteit optreedt eerstverantwoordelijke voor het signaleren, 

melden en bestrijden van de calamiteit. Deze waterbeheerder heeft tevens de verantwoordelijkheid te beoordelen of 

de mogelijkheid bestaat dat één of meer van de andere partijen betrokken kunnen worden.  

3. Indien de calamiteit zich lijkt te beperken tot het eigen beheersgebied is het ter beoordeling van de waterbeheerder of 

hij hier andere partijen bij wenst te betrekken.   

4. Indien de calamiteit zich dreigt uit breiden naar watersystemen in beheer bij één of meer van de andere partijen, meldt 

de waterbeheerder van het oppervlaktewater waarin de calamiteit optreedt dit bij de betrokken partijen, bij de 

Coördinatiecommissie en de andere partijen. Hierbij wordt gemeld of, en zo ja welke, acties inmiddels zijn uitgevoerd 

en wordt aangegeven of opschaling gewenst wordt geacht.   

5. De secretaris informeert de voorzitter over de in lid 4 genoemde melding.  

6. Het bestrijden van een (al dan niet dreigende) calamiteit geschiedt in eerste instantie op basis van en in 

overeenstemming met het calamiteitenplannen c.q. bestrijdingsplannen van de desbetreffende waterbeheerders.  

7. In geval van een (dreigende) bovenlokale  of nationale ramp, zoals een overstroming, wordt een Regionaal Crisis Team 

(RCT) ingericht. De voorzitter van de Coördinatiecommissie treedt daarbij op als adviseur. Leden van het 

Coördinatieteam treden desgevraagd op als inhoudelijk adviseur of liaison.  

Artikel 11. Taken Coördinatiecommissie tijdens calamiteiten of hoogwatersituatie   

1. Zodra er naar het oordeel van de voorzitter van de Coördinatiecommissie sprake is van (de dreiging van) een calamiteit 

of een hoogwatersituatie, waarbij een gecoördineerde actie van meerdere partijen in het waterakkoord gewenst is, 

roept hij de Coördinatiecommissie bijeen.  

2. Afgezien van het bepaalde in lid 1 kan elk van de partijen de Coördinatiecommissie, door tussenkomst van de voorzitter, 

bijeenroepen, als naar zijn mening een buitengewone omstandigheid zich voordoet of zich dreigt voor te doen.  

3. Hiertoe zal de desbetreffende partij daarvan telefonisch en per e-mail melding doen bij het secretariaat van de 

Coördinatiecommissie. Direct na ontvangst van deze melding roept de voorzitter de Coördinatiecommissie bijeen.  
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4. De Coördinatiecommissie komt binnen 3 uur na de melding bijeen in het Waterschap huis te Zwolle of vergadert 

telefonisch.  

5. Indien een calamiteit optreedt die schade kan aanrichten binnen de werkingssfeer van dit waterakkoord, zoals bedoeld 

in artikel 11 lid 4, bevordert de Coördinatiecommissie de activiteiten die zijn gericht op het beperken van de nadelige 

gevolgen van de calamiteit. Dit laat onverlet dat de waterbeheerder van het oppervlaktewater waarin de calamiteit 

optreedt eerstverantwoordelijke is ten aanzien van het signaleren, melden en bestrijden van de calamiteit.  

6. Onder buitengewone omstandigheden dienen de gegevens als genoemd in artikel 6, lid 1, 2 en 3 zo spoedig mogelijk 

beschikbaar te zijn voor de Coördinatiecommissie.  

7. De Coördinatiecommissie heeft tevens de taak om na afloop van een hoogwatersituatie of een calamiteit hierover 

binnen 4 maanden een evaluatierapportage uit te brengen.  

5. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN  
  

Artikel 12. Wijziging van waterakkoord   

1. Het wijzigen van het waterakkoord, inclusief de daarbij behorende bijlagen, geschiedt volgens de procedure die is 

beschreven in bijlage 5 van dit waterakkoord.  

  

Artikel 13. Evaluatie van het waterakkoord   

1. Het waterakkoord zal ten minste iedere vijf jaar worden geëvalueerd.  

2. Zo mogelijk wordt aansluiting gezocht bij het vaststellingsregiem van de Waterbeheerplannen van de waterschappen 

en het BPRW van Rijkswaterstaat. Tevens kunnen de ontwikkeling en uitwerking van respectievelijk het 

Deltaprogramma en de Omgevingswet aanleiding geven tot een tussentijdse wijziging.  

Artikel 14. Intrekking van bestaande regelingen voor afvoer van water   

1. Met het vaststellen van dit waterakkoord komen alle bestaande regelingen tussen partijen met betrekking tot de 

afvoer van water naar de afvoersystemen te vervallen, met uitzondering van het Draaiboek Hoogwater. Het Draaiboek 

Hoogwater maakt ook deel uit van dit waterakkoord.  
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7. TOELICHTING  
 

Inleiding  

Met dit waterakkoord wordt invulling gegeven aan de wens tussen partijen om goede afspraken te maken voor situatie van 

hoogwater. Het waterakkoord is gebaseerd op artikel 3.7 van de Waterwet.  

  

In dit waterakkoord is zoveel als mogelijk de bestaande praktijk van de afwatering en de afvoer van water in het 

stroomgebied van de Overijsselse Vecht en het Meppelerdiep, die is gebaseerd op mondelinge en schriftelijke afspraken uit 

het verleden, vastgelegd   

  

Dit waterakkoord en de daarvan deel uitmakende bijlagen is in principe voor onbepaalde tijd geldig. Het waterakkoord 

verliest zijn geldigheid wanneer het wordt vervangen door een ander. Elke partij van dit waterakkoord kan het initiatief 

nemen tot het sluiten van een nieuw, gewijzigd, akkoord. Aanleiding tot wijziging van het waterakkoord kan zijn dat de 

gedane aannamen gewijzigd zijn. Ook strijdigheid met de beheersplannen van één of meer van de partijen of de 

omgevingsplannen van de provincies Overijssel en Drenthe kan voldoende aanleiding zijn om het waterakkoord te herzien. 

Van de bij dit waterakkoord betrokken partijen wordt verwacht dat zij, als daarvoor voldoende aanleiding bestaat, 

gezamenlijk het waterakkoord willen aanpassen.   

De aanleiding voor de actualisatie van het waterakkoord in 2018 is geleden in het gegeven dat het gemaal Zedemuden van 

beheerder is veranderd.  

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft per 31 mei 2018 het beheer van het gemaal en  het waterkwantiteitsbeheer 

van het Meppelerdiep van Rijkswaterstaat Oost-Nederland overgenomen. 

 Het waterschap was al de waterkwaliteitsbeheerder van het Meppelerdiep.  

De bediening van de sluis ten behoeve van de scheepvaart  en het beheer ‘van de bak’ blijft wel bij Rijkswaterstaat Oost- 

Nederland.  

Doelstelling  

Het doel van het waterakkoord is het treffen van regelingen tussen de betrokken waterbeheerders over de afwatering en 

afvoer vanuit de stroomgebieden van het Meppelerdiep en de Overijsselsche Vecht naar het Zwarte Water. Deze 

regelingen hebben betrekking op zowel normale omstandigheden als buitengewone omstandigheden, waarbij onder het 

laatste wordt verstaan die situaties waarbij tijdens extreem hoge neerslagen, afvoeren of waterstanden gecoördineerde 

maatregelen dienen te worden genomen teneinde schade te voorkomen of te beperken.   

Uitgangspunten  

Bij het opstellen van het waterakkoord is uitgegaan van de volgende uitgangspunten:  

 Het waterakkoord regelt de afvoer naar het Meppelerdiep en de Overijsselsche Vecht in geval van hoogwater en 

normale omstandigheden in Overijssel en Zuid Drenthe;  

 In het waterakkoord worden geen afspraken gemaakt over het bewaken van de kwaliteit van het af te voeren water. 

Deze afspraken zijn in het kader van (onder andere) de Europese Kaderrichtlijn Water afdoende geregeld;  

 Het waterakkoord richt zich niet op aanvoersituaties, ook niet in gevallen waarin deze (nog) niet in andere 

waterakkoorden zijn of worden geregeld;  

 De partijen in het waterakkoord zijn: Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Vechtstromen, Rijkswaterstaat 

Oost-Nederland (RWS ON), de provincies Overijssel en Drenthe.   

 De Duitse waterbeheerders van de Vecht zijn geen partij in het waterakkoord. Wel worden, naast dit waterakkoord, zo 

goed mogelijke afspraken gemaakt over grensoverschrijdende afvoer.   

Waterakkoord en Draaiboek Hoogwater  

Het waterakkoord is vormgegeven in twee delen. Het voorliggende document is het Waterakkoord  

Meppelerdiep/Overijsselsche Vecht. Dit deel bevat de juridische tekst en de toelichting daarop. Een beschrijving wordt 

gegeven van het gebied, de afvoerproblematiek en afspraken daarover in zowel gewone als buitengewone 

omstandigheden.  
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Daarnaast is er het Draaiboek Hoogwater Meppelerdiep/Overijsselsche Vecht. Dit deel is zelfstandig bruikbaar, gericht op 

snelle acties en besluitvorming tijdens hoogwatersituaties en is, met het oog op tussentijdse aanpassingen zoals 

adressenbestanden, aan te passen volgens een korte procedure.  

Waterstaatskundige taken en bevoegdheden  

De partijen in het waterakkoord hebben verschillende taken en bevoegdheden. In onderstaande tabel is een overzicht 

gegeven van de beheer situatie.  

  

Beheersobject  

Kwantiteit  Kwaliteit  Scheepvaart  Beheer dijken/kaden  

Drentsche Hoofdvaart  Provincie Drenthe  Drents Overijsselse 

Delta  

Provincie Drenthe  Drents Overijsselse 

Delta  

Hoogeveensche Vaart  Provincie Drenthe  Drents Overijsselse 

Delta  

Provincie Drenthe  Drents Overijsselse 

Delta  

Verlengde Hoogeveensche Vaart  

- west van coördinaten 236,7, 526,9-   

Provincie Drenthe  

  

Drents Overijsselse 

Delta  

  

Provincie Drenthe  

  

Drents Overijsselse 

Delta  

Verlengde Hoogeveensche Vaart  

- oost van coördinaten 236,7, 526,9  

Provincie Drenthe  Vechtstromen  Provincie Drenthe    

Meppelerdiep  

- kanaal ten behoeve van de scheepvaart  

Rijkswaterstaat  Drents Overijsselse 

Delta  

Rijkswaterstaat  Drents Overijsselse 
Delta  
 

Meppelerdiep  

- gemaal Zedemuden  

Drents Overijsselse 

Delta 

n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  

Zwarte Water  Rijkswaterstaat  Rijkswaterstaat  Rijkswaterstaat  Drents Overijsselse 

Delta  

Sallandse Weteringen  Drents Overijsselse 

Delta  

Drents Overijsselse 

Delta  

n.v.t.  Drents Overijsselse 

Delta  

Stadsgrachten Zwolle  Drents Overijsselse 

Delta  

Drents Overijsselse 

Delta  

gemeente Zwolle   Drents Overijsselse 

Delta  

Overijsselsche Vecht  

- rivier, tussen grens en Ommen inclusief  

stuwen te De Haandrik, Hardenberg, 

Marienberg en Junne  

Vechtstromen  Vechtstromen  Vechtstromen  Vechtstromen  

  

  

Overijsselsche Vecht  

- rivier, tussen Ommen en monding inclusief 

stuwen te Vilsteren en  

Vechterweerd  

Drents Overijsselse 

Delta  

Drents Overijsselse 

Delta  

Drents Overijsselse 

Delta  

Drents Overijsselse 

Delta  

Kanaal Almelo - De Haandrik Provincie Overijssel  Vechtstromen  Provincie Overijssel   Provincie Overijssel  

Regge c.q Lateraalkanaal  Vechtstromen  Vechtstromen  n.v.t.  Vechtstromen  

Ommerkanaal c.q.  

Lutterhoofdwijk  

Vechtstromen  Vechtstromen  n.v.t.  Vechtstromen  

Marienberg-Vechtkanaal  Vechtstromen  Vechtstromen  n.v.t.  Vechtstromen  

Beheersobject  

Kwantiteit  Kwaliteit  Scheepvaart  Beheer dijken/kaden  

Afwateringskanaal  

inclusief de Overijsselse Stuw tussen het 

Afwateringskanaal een het  

Vechtstromen  Vechtstromen  n.v.t.  Vechtstromen  
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Stieltjeskanaal  Provincie Drenthe  Vechtstromen  Provincie Drenthe  Provincie Drenthe  

Coevorden - Vechtkanaal  

- kanaal  

  

Provincie Drenthe  

  

Vechtstromen  

  

Provincie Drenthe  

  

Vechtstromen  

Coevorden - Vechtkanaal  

- scheepvaartsluis Coevordersluis  

 

n.v.t.  

 

n.v.t.  

 

Provincie Overijssel  

 

n.v.t.  
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Waterkwaliteit  

In het kader van de voorbereiding van de uitvoering van de Europese kaderrichtlijn Water is het Besluit kwaliteitseisen en 

monitoring water 2009 op 16 maart 2010 in werking getreden. In dit Waterakkoord behoeven daarom geen aanvullende 

afspraken over de waterkwaliteit te worden vastgelegd.  

  

De afspraken die gemaakt zijn tussen partijen in het kader van het Waterakkoord  

Twentekanalen/Overijsselse Vecht over de waterkwaliteit van de Vecht in verband met de  

Oeverinflitratiewinning Vechterweerd van Vitens blijven ook tijdens hoogwater van kracht. Echter in de praktijk kunnen 

tijdens hoogwater geen maatregelen genomen worden om de waterkwaliteit te beïnvloeden. Het is dan ook niet nodig om 

in dit waterakkoord bijzondere bepalingen ten aanzien van de winning Vechterweerd op te nemen. Maatregelen om de 

waterkwaliteit bij Vechterweerd veilig te stellen behoren, voordat het hoogwater optreedt, genomen te zijn.  

Toekomstige ontwikkelingen  

In het kader van het Deltaprogramma wordt een aantal scenario's voor klimaatontwikkeling opgesteld. In deze scenario's 

wordt rekening gehouden met een forse toename van de  

neerslagintensiteit van buien, variërende van 5% toename in het minimumscenario voor 2050 tot 40% toename in het 

maximumscenario voor 2100.  

 

In dit waterakkoord is nog geen rekening gehouden met dergelijke scenario's. Dit is niet gedaan omdat de scenario's als 

niet-realistisch worden beschouwd, maar omdat ten tijde van de opstelling van dit waterakkoord nog te weinig inzicht 

bestaat in de concrete consequenties van de klimaatscenario's voor de inrichting en het beheer van de betrokken 

watersystemen. Het waterakkoord wil en kan hier niet op vooruit lopen.  

De partijen hebben zich echter voorgenomen om met voortvarendheid dit inzicht te vergroten en te vertalen in beleid.  
 
Het ligt in de verwachting dat dit nieuwe beleid op het gebied van Zoetwater, in het bijzonder Waterbeschikbaarheid, Slim 

Water Management en Flexibel Peilbeheer IJsselmeer, alsmede Ruimtelijke adaptatie, te zijner tijd (rond 2022) zal leiden 

tot een herziening van het waterakkoord.   

 

8. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING NORMALE OMSTANDIGHEDEN   
  

Artikel 1. Begripsomschrijvingen  

Geen toelichting.  

Artikel 2. Waterakkoord en Draaiboek Hoogwater  

Lid 6 en 7  

Bij de actualisatie van het Draaiboek moet gedacht worden aan (bijvoorbeeld) het wijzigingen van namen, verplaatsen van 

meetpunten en andere wijzigingen die niet de waterhuishoudkundige toestand beïnvloeden.  

Artikel 3. Afwatering en afvoer  

In bijlage 1 is een overzicht gegeven van alle afvoerpunten in relatie met de afvoersystemen. Per afvoerpunt is de maximale 

afvoer Q 1/100 vermeld die één à twee dagen per 50-100 jaar wordt bereikt of overschreden. Voor een aantal afvoerpunten 

is de Q 1/100 bepaald op basis van een analyse van historische meetreeksen. Voor de overige punten geldt dat de Q 1/100  is 

bepaald op basis van de oppervlakte van het desbetreffende deelstroomgebied en de bijbehorende afvoerfactor.  

In die gevallen waarbij de afvoer naar het afvoersysteem plaatsvindt door middel van bemaling is de maximum capaciteit 

van het gemaal aangehouden. Hierbij is er vanuit gegaan dat het eventuele overtollige wateraanbod, dat niet kan worden 

verwerkt door het gemaal, tijdelijk wordt geborgen in het deelstroomgebied.  

  

Naast de Q 1/100 zijn ook een Q 1/1 en een Q 15/1 vermeld. Dit zijn respectievelijk de afvoeren die gemiddeld één dag per jaar 

en 10-20 dagen per jaar optreden. Deze debieten zijn gegeven ter illustratie.  
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In artikel 3 wordt gesteld dat het niet is toegestaan om het debiet van één of meer afvoerpunten structureel en 

substantieel te vergroten door middel van het vergroten van het oppervlak van de respectievelijke stroomgebieden, het 

wijzigen van de afvoerverdeling op de in de stroomgebieden aanwezige verdeelwerken of het wijzigen van de inrichting van 

de stroomgebieden of waterlopen in de stroomgebieden.  

Het betreft hier nadrukkelijk structurele wijzigingen. Incidenteel hogere afvoeren als gevolg van zware neerslag vallen hier 

uiteraard niet onder. 

 

Voor het omgaan met een hoogwatersituatie bestaan twee instrumenten te weten: 

 

 Het calamiteitenbestrijdingsplan (CBP) hoog buitenwater 

 Het draaiboek hoogwater  

  

Het hoogwaterbestrijdingsplan is ontwikkeld door het waterschap en heeft alleen betrekking op hoogwatersituaties in het 

eigen beheersgebied.  

Voor het omgaan met hoogwatersituaties met een beheersgebied overstijgend karakter, waarbij meerdere beheerders zijn 

betrokken, is door partijen het Draaiboek Hoogwater ontwikkeld, dat onderdeel uitmaakt van dit waterakkoord.   

  

In het kader van het Convenant Waterbeheer Meppelerdiep1 is een beslisschema opgesteld dat de afvoer via aflaat Beukers 

naar de Boezem van Noordwest Overijssel regelt. Dit beslisschema maakt onderdeel uit van het Draaiboek Hoogwater.  

  

Lid 6  

Na een periode met hoge neerslag gecombineerd met een reeds verzadigde bodem is er geen of weinig capaciteit om 

overtollig water in de bodem of in het oppervlaktewater vast te houden. Het zal derhalve in bepaalde situaties nodig zijn 

om, anticiperend op het ontstaan van een ernstige hoogwatersituatie retentiecapaciteit te creëren door vooraf af te 

voeren.  

Artikel 4. Doorvoer van water  

Geen toelichting.  

Artikel 5. Verdeling kosten gemaal Zedemuden  

Het wateroverschot van een groot gedeelte van Zuid Drenthe en een kleiner gedeelte van Noord Overijssel (zie kaarten 1 en 

3) wordt bemalen met het gemaal Zedemuden te Zwartsluis.  

 
In voorgaande Waterakkoorden zijn specifieke afspraken gemaakt over het doorberekenen van kosten (elektriciteitskosten 

en kosten voor vervanging, wijziging of uitbreiding van het gemaal) aan de waterschappen die afvoeren naar het 

Meppelerdiep i.c. waterschap Vechtstromen.  

 
Voor elektriciteitskosten gaat het om alle gemaakte kosten voor de levering van elektrische energie ten behoeve van het 

gemaal Zedemuden, zoals deze door de elektriciteitsmaatschappij aan Drents Overijsselse delta in rekening wordt gebracht 

dan wel de kosten verbonden aan noodstroom. 

Waterschap Drents Overijsselse delta zal na ontvangst van de elektriciteitsnota het met waterschap Vechtstromen te 

verrekenen bedrag, zijnde 4,75% volgens de verdeelsleutel in bijlage 4, rechtstreeks bij het waterschap declareren.  

 

Voor Constructief onderhoud of uitbreiding van assets zoals telemetriesysteem, pompen, pompgebouwen, zal de 

procedure voor vervanging en/of uitbreiding van assets gemaal Zedemuden zoals beschreven in bijlage 3 Procedure 

vervanging en/of uitbreiding gemaal Zedemuden. Waterschap Vechtstromen betaalt, volgens vooraf te maken afspraken, in 

principe mee volgens de verdeelsleutel in bijlage 4, zijnde 4,75%, dan wel volgens nader te maken afspraken naar rato van 

de bij de vervanging/uitbreiding in het geding zijnde belangen. 

Bij (niet voorziene) uitbreiding van pompcapaciteit  of anderszins, zal de procedure worden doorlopen, zoals staat 

beschreven in bijlage 3. Over de betaling worden nadere afspraken gemaakt naar rato van de bij de vervanging/uitbreiding 

in het geding zijnde belangen. 

                                                                        
1 Het Convenant Waterbeheer Meppelerdiep, doc. nummer provincie Overijssel 2008/0180340, is op 18 

november 2008 ondertekend.  
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Artikel 6. Meten, registreren en regelen  

Algemeen: waarom meten?  

De meetgegevens worden gebruikt voor het desgewenst opstellen van data analyse, onderzoek, of (operationele) 

beslissingen in het waterbeheer.  

  

Lid 1, 2 en 3: meten van afvoeren  

De partijen in het voorliggende waterakkoord willen voorkomen dat over en weer onevenredig zware meeteisen worden 

opgelegd en hebben gezocht naar een pragmatische benadering. Hierbij wordt uitgegaan van het uitgangspunt dat de 

beheerders van de afvoersystemen, ten behoeve van onder andere het opstellen van water- en stoffenbalansen, de 

belangrijkste afvoerpunten willen laten bemeten. In concreto wordt er van uitgegaan dat op elk punt van een 

afvoersysteem 80% van de door het daarachter gelegen stroomgebied geleverde HW-afvoer (1/1 jaar) moet worden 

bemeten.   

Artikel 7. Informatievoorziening  

Lid 5  

Waterschap Drents Overijsselse delta  stelt jaarlijks een eindafrekening op ten behoeve van de verdeling van de kosten van 

gemaal Zedemuden.   

 

Als er hoogwater is geweest of zich andere bijzonderheden hebben voorgedaan wordt een verslag over deze 

gebeurtenissen opgesteld en zo nodig een voorstel voor wijziging van het Waterakkoord of Draaiboek gemaakt. Bij 

wijzigingen van het Draaiboek moet het daarbij verder gaan dan de actualisatie zoals in artikel 2 beschreven is.  

Artikel 8. Coördinatiecommissie  

De voornaamste functie van de Coördinatiecommissie is het dienen als intermediair tussen partijen voor de borging van de 

afspraken uit het waterakkoord. De Coördinatiecommissie heeft taken tijdens zowel normale als buitengewone 

omstandigheden.  

  

De samenstelling van de Coördinatiecommissie is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:  

 Een waterakkoord is een overeenkomst tussen gelijkwaardige partijen. Daarom is het van belang dat in principe elk van 

de partijen in de Coördinatiecommissie is vertegenwoordigd. De vertegenwoordiger is in principe een bestuurder van 

de desbetreffende partij. Het staat de partijen evenwel vrij om (bijvoorbeeld ten behoeve van de dagelijkse voortgang) 

een (technische) ambtenaar zitting te laten nemen in de Coördinatiecommissie;  

 Waterschap Drents Overijsselse Delta  heeft als beheerder van het gemaal Zedemuden en een groot gedeelte van het 

afvoersysteem een bijzondere verantwoordelijkheid en heeft een breed totaaloverzicht. Op basis hiervan is het 

doelmatig om WDOD een trekkende voorzittersfunctie te laten vervullen;  

 De secretariaatsfunctie van WDOD is facilitair. De secretaris heeft geen stemrecht. De secretariaatskosten worden niet 

in rekening gebracht.   

 Ten tijde van het organiseren van de reguliere bijeenkomsten van de Coördinatiecommissie resp. aan het begin en 

einde van het hoogwaterseizoen, heeft afstemming plaats met de secretaris van de Coördinatiecommissie van het 

Waterakkoord Twente Kanalen en Overijsselsche Vecht (2017).  

  

De praktijk van de afgelopen jaren is dat in normale omstandigheden partijen in de Coördinatiecommissie worden 

vertegenwoordigd door ambtelijke vertegenwoordigers. Dit heeft tot nu toe goed gefunctioneerd. Er is dan ook geen reden 

om van deze praktijk af te wijken.  

 

In normale omstandigheden hebben de taken van de Coördinatiecommissie betrekking op het analyseren van het 

waterhuishoudkundige systeem en het voorbereiden van maatregelen om wateroverlast en schade door hoogwater te 

voorkomen en het eventueel signaleren van knelpunten, die kunnen optreden. De te nemen maatregelen tijdens 

hoogwater moeten een plaats krijgen in de draaiboeken of calamiteitenbestrijdingsplannen van de verschillende partners.  

  

Tijdens hoogwater is de afstemming met de regionale crisis teams (RCT)heel belangrijk. Deze afstemming tussen de 

(water)partijen, de waterkolom, en de RCT’s wordt in normale omstandigheden verzorgd door de 

calamiteitencoördinatoren3.  
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De afstemming over de opschaling, de taak- en rolverdeling, tussen de waterkolom en de RCT’s moet een plaats krijgen in 

de draaiboeken van de partners en de crisisplannen van de RCT’s. 

Bij de actualisatie van het Draaiboek zal de Coördinatiecommissie zich daarom vooral moeten richten op de hydrologische, 

waterhuishoudkundige en technische aangelegenheden en zullen de calamiteitencoördinatoren zich vooral richten op de 

organisatorische aspecten.  

Artikel 9. Geschillen  

In de situatie vóór het sluiten van het waterakkoord is het zelden voorgekomen dat tussen partijen geschillen ontstonden 

over de afvoer van water. Partijen gaan er van uit dat in deze situatie na het sluiten van het waterakkoord geen verandering 

zal komen.  

Mochten er onverhoopt toch geschillen ontstaan dan is het de wens van partijen deze in onderling overleg op te lossen.  

Mocht dit niet overleg leiden tot een oplossing, die door alle bij het geschil betrokken partijen als bevredigend wordt 

ervaren, dan bestaat de mogelijkheid om een ad-hoc geschillencommissie in te stellen.                                               

 
2 Coördinatiecommissie Twenthekanalen/Overijsselsche Vecht, ad-hoc werkgroep meten en ijken, 22 12 2004. 3 De 

calamiteitencoördinatoren in Rijn Oost werken samen in het Netwerk Calamiteitencoördinatoren Rijn Oost (NCRO)  
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9. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING in BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN  
  

Artikel 10. Hoogwatersituaties en calamiteiten  

In dit artikel wordt nadrukkelijk gesteld dat de waterbeheerder van het oppervlaktewater waarin de calamiteit optreedt 

eerstverantwoordelijke is voor het signaleren, melden en bestrijden van de calamiteit. Dit houdt in dat deze 

waterbeheerder, ongeacht hetgeen in dit waterakkoord is geregeld ten aanzien van de coördinerende rol van de 

Coördinatiecommissie, bij het beperken van de nadelige gevolgen van de calamiteit, verondersteld wordt direct in actie te 

komen bij het bestrijden van de calamiteit.  

  

Het waterakkoord voorziet niet in een overkoepelend calamiteitenplan.  

Artikel 11. Taken Coördinatiecommissie tijdens calamiteiten of hoogwatersituaties  

De taken van de Coördinatiecommissie tijdens buitengewone omstandigheden bestaan uit het volgende:  

 het coördineren van maatregelen tijdens calamiteiten -anders dan hoogwatersituaties- waarbij meerdere partijen zijn 

betrokken teneinde de schade als gevolg hiervan zoveel mogelijk te beperken;  

het informeren van de betrokken waterbeheerders in dergelijke situaties.  

In het geval een RCT wordt ingericht  kan de Coördinatiecommissie zich beschikbaar stellen om advies en te geven en 

ondersteuning te verlenen.  

De Coördinatiecommissie zal zich vooral richten op de hydrologische, waterhuishoudkundige en technische 

aangelegenheden.  De voorzitter van de Coördinatiecommissie treedt daarbij op als adviseur. Leden van het 

Coördinatieteam treden desgevraagd op als inhoudelijk adviseur of liaison.  

De calamiteitencoördinatoren richten zich vooral op de organisatorische aspecten, waaronder ook de contacten en 

afstemming met de veiligheidsregio’s.  

10. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN   
  

Artikel 12. Wijzigen van waterakkoord  

De procedure voor het wijzigen van een waterakkoord is beschreven in bijlage 5.  

  

Wijzigingsvoorstellen van het waterakkoord worden goed onderbouwd.  

  

In die gevallen waarin als gevolg van een voorgestelde wijziging van het waterakkoord, naar het oordeel van een 

partij, de belangen van derden in het geding zijn, wordt de desbetreffende partij geacht de mening van de 

belanghebbende over de beoogde wijziging in te winnen.  

Artikel 13. Evaluatie van het waterakkoord  

Geen toelichting  

  

Artikel 14. Intrekking van bestaande regelingen voor afvoer van water  

Geen toelichting  

 

  



 

 

BIJLAGEN 

 
Bijlage 1. Afvoerpunten; debietfrequenties in m3/s; oppervlakte stroomgebieden in hectares.  

 
Punt Km Toevoerende waterloop/werk Q1/100 jr

4 Q1/1 jr r
5 Q15/1 jr r

6 Deelstroomgebied(en)
7 Beheerder 

 

    
 

   MW HW NW Code Hectares  
 

 
OVERIJSSELSCHE VECHT 

1* 

 Emlichheim - stuw De Haandrik       
 

0,0 
Duitse Vechte, bovenstrooms van 
Emlichheim  254,0 136,0 64,0 E1a +A 171946 Duitsland 

 

2 2,2 Coevorden-Vecht Kanaal (r.o.)(1) ------ ----- ----- ------ -------- prov. Ov. 
 

3 2,3 Kanaal Almelo-De Haandrik (l.o.)(2) ------ ----- ----- ------ -------- prov. Ov 
 

  Eigen stroomgebied stuwpand 36,0 18,0 9,0 E1 17971 VS 
 

 
   Stuwpand De Haandrik – Hardenberg       

4* 5,6  AfwaterinWDODeltakanaal (r.o.)(1) 115,0 57,5 28,75 B1+B2 59949 VS 
5 6,9  Gemaal Willem Snel (l.o.) [g] 1,4 0,7 0,35 E2a 941 VS 
6 10,8 Gemaal Baalder (l.o.) [g] 0,6 0,3 0,15 E2b 315 VS 
   Eigen stroomgebied stuwpand 0,8 0,4 0,2 E2 429 VS 

 
   Stuwpand Hardenberg – Mariënberg       
7 12,7  Gemaal Molengoot (r.o.) [g] 4,0 2,0 1,0 E3a 2769 VS 
8* 13,0 Radewijkerbeek (l.o) 19,0 9,5 4,75 E3b 11350 VS 
9 14,1 Bruchterbeek (l.o.) 1,5 0,75 0,38 E3c 1934 VS 
10 15,7 Gemaal De Fliers (l.o.) [g] 0,1 0,05 0,03 E3d 51 VS 
11 15,7 Gemaal Bruchterveld (l.o.) [g] 0,5 0,25 0,13 E3d 333 VS 
12 18,1 Gemaal Oude Vaart (l.o.) [g] 2,0 1,0 0,5 E3e 1183 VS 
   Eigen stroomgebied stuwpand 1,8 0,9 0,45 E3 943 VS 
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Punt  Km   Toevoerende waterloop/werk Q1/100 jr
4 Q1/1 jr r

5 Q15/1 jr r
6 Deelstroomgebied(en)

7 Beheerder 
 

        
 

       MW HW NW Code Hectares  
 

     Stuwpand Mariënberg – Junne       
 

13*  20,4   
Mariënberg - Vechtkanaal (l.o.), 
samengesteld uit de        

 

     volgende deelafvoeren:       
 

     Mariënberg - Vechtkanaal (2) 16,0 5,5 2,75 E4b 12523 VS 
 

     Sibculo (l.o.) 1,0 0,5 0,25 E4a 832 VS 
 

     Gemaal Elsbeek (l.o.) [g] 0,4 0,2 0,1 E4a1 201 VS 
 

     Mariënberg (l.o.) 0,3 0,15 0,08 E4a2 258 VS 
  

14 20,9       Beerzerveld (l.o.), samengesteld uit de  
                volgende deelafvoeren: 

   Beerzerveld (l.o.) 0,2 0,1 0,05 E4c 158 VS 
   Gemaal Hammerdijk (l.o.) [g] 1,2 0,6 0,3 E4c1 747 VS 
   Gemaal Beerzerpolder (l.o.) [g] 0,5 0,25 0,13 E4c 290 VS 
15 22,6  Rheezerwaterleiding (r.o.) 2,0 1,0 0,5 E4d 1142 VS 

   Eigen stroomgebied stuwpand 2,8 1,4 0,7 E4 1413 VS 

   Stuwpand Junne - Vilsteren       
16 27,5  Stegeren (r.o.)    2,0 1,0 0,5 E5a 1155 VS 
17 28,1 Hooge Graven (r.o.) 2,0 1,0 0,5 E5b 974 VS 
18 32,1  Galgengraven (r.o.) -,- -,- -,-   VS 
19 34,6  Dante (r.o.) 0,7 0,35 0,18 E5c 370 VS 
20* 34,6  Ommerkanaal (r.o.) 28,0 14,0 7,0 C 15399 VS 
21* 35,6  Regge (l.o.) 113,2 66,0 9,2 D 80938 VS 
P.M 37,0  Voorbezinkplas Vilsteren (l.o.)      WDODelta 
22 37,7  De Stouwe (r.o.) 4,2 2,1 1,0 E5d 2090  

   Eigen stroomgebied stuwpand tussen stuw Junne 4, 2,0 1,0 E5 1964 VS 
   en instroming Regge       

   Eigen stroomgebied stuwpand instroming Regge 1,6 0,8 0,4 E5 842 WDODelta 
   en stuw Vilsteren       

   Stuwpand Vilsteren - Vechterweerd       
23 43,5  Gemaal Rechteren [g] (l.o.)   0,1 0,05 0,03  52 WDODelta 

   Eigen stroomgebied stuwpand 2,0 1,0 0,5 E6 1029 RWS 

   Stuw Vechterweerd - Monding Vecht       
   Eigen stroomgebied pand  1,0 0,5 0,25 E7 485 RWS 

24   Totaal Overijsselsche Vecht (t.p.v. monding) 615,- 326,- 135,-  392976 RWS 

          
Punt Km  Toevoerende waterloop/werk Q1/100 jr Q1/1 jr Q15/1 jr Deelstroomgebied(en) Beheerder 

       MW HW NW Code Hectares  

DRENTSCHE HOOFDVAART / MEPPELERDIEP       

25* 13,2  Paradijssluis 26,6 13,3 6,7  19000 prov. Dr. 
26* 12,5 Oude Vaart (l.o. V-stuw) 28,9 14,5 7,2  21199 WDODelta 
27* 10,4  Wold Aa (l.o. stuw Blijdenstein) 15,8 7,9 3,9  12151 WDODelta 
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Punt Km Toevoerende waterloop/werk Q1/100 jr Q1/1 jr Q15/1 jr Deelstroomgebied(en) Beheerder 

   MW HW NW Code Hectares  

28 7,9 Hoogeveensche Vaart (l.o.), samengesteld uit de volgende deelafvoeren:     

*  Rogatsluis 38,4 19,2 9,6  27119 prov. Dr. 

*  Reeststuw 7,6 3,8 1,9  5971 WDODelta 

*  Gemaal Spoortippe [g] 3,4 1,7 0,8  1917 WDODelta 

29* 1-7 Diverse kleinere kunstwerken (r.o.) 10,0 5,0 2,5  6044 WDODelta 

30  Totaal Meppelerdiep [g] 131,- 65,- 33,-  93401 RWS 

  (Qmax  gemaal Zedemuden = 124 m3/s)       

        

punt km Toevoerende waterloop/werk Q1/100 jr Q1/1 jr Q15/1 jr deelstroomgebied(en) beheerder 

   MW HW NW code hectares  

ZWARTE WATER       

31* 0,0 Zwolse Stadsgrachten (Sallandse Wet.) 107,5 53,7 26,9  50770 WDODelta 

32 5,0 Gemaal Westerveld (r.o.) [g] 2,8 1,4 0,7  1165 WDODelta 

24 6,5 Monding Overijsselsche Vecht (r.o.) 614,9 307,85 90,11  392976 RWS 

33* 9,2 Galgenrak (r.o. gemaal Galgenrak) (3) [g] 18,9 9,5 4,7  10070 WDODelta 

34* 9,2 Gemaal Streukelerzijl (r.o.) (3) [g] 21,1 10,5 5,3  8480 WDODelta 

35* 12,8 Gemaal Kloosterzijl (r.o.) (4) [g] 7,4 3,7 1,8  2450 WDODelta 

36 14,0 Gemaal Cellemuiden (l.o.) [g] 3,2 1,6 0,8  1071 WDODelta 

37 14,9 Gemaal Stikkeldrecht (l.o.) [g] 0,1 0,05 0,03  34 WDODelta 

38* 15,7 Gemaal Kostverlorenzijl (r.o.) (4) 13,3 6,6 3,3  4455 WDODelta 

30* 15,8 Meppelerdiep (r.o. Gemaal Zedemuden) [g] 124,0 65,4 32,6  93401 RWS 

39 17,4 Gemaal Groot Cellemuiden (l.o.) [g] 0,4 0,2 0,1  140 WDODelta 

  Totaal Zwarte Water 902,- 413,- 179,-  565012 RWS 

DEELSYSTEEM AFWATERINWDODELTAKANAAL (afvoerpunt 4, toelichting) (1)      

40*  Stieltjeskanaalsluis 20,0 10,0 5,0  14259 prov. Dr. 

41*  Nieuwzwinderse Sluis 14,4 7,2 3,6  10252 VS 

42*  Drentsche Stuw 108,0 54,0 27,0  54000 VS 

DEELSYSTEEM HOOGEVEENSE VAART / VERLENGDE HOOGEVEENSE VAART (afvoerpunt 28, toelichting) (6)   

43*  Noordscheschutsluis 12,6 6,3 3,2  9730 prov. Dr. 
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Toelichting op bijlage 1. 

 

MW 

 
 
Maximum waterpeil (oude benaming: h.h.w.: hoogste hoogwater). Dit is de waterstand behorende bij een afvoer die één à twee 
 
dagen per 50-100 jaar wordt bereikt of overschreden. In de regel wordt aangenomen dat de QMW het dubbelde is van QHW. In 
een aantal gevallen is de MW-afvoer bepaald op basis van historische meetreeksen. 
In die gevallen waarbij de afvoer naar het afvoersysteem plaatsvindt door middel van bemaling of door middel van een aflaatwerk 
is de maximum capaciteit van het gemaal [g] c.q. aflaatwerk aangehouden als QMW. 

 
HW 

 
Hoogwaterpeil (oude benaming: j.h.w. = jaarlijks hoogwater peil). De waterstand behorende bij een afvoer die gemiddeld één dag per jaar wordt bereikt over 
overschreden. Deze afvoer volgt uit de specifieke afvoeren van de deelgebieden en wordt bepaald door vermenigvuldiging van de oppervlakte van het 
deelstroomgebied (ha.) met de bijbehorende afvoerfactor (m3/s/ha). In een aantal gevallen is de HW-afvoer bepaald op basis van historische meetreeksen. 

 
NW 

 
Normaal Waterpeil. De waterstand behorende bij een afvoer die ca. 50% bedraagt van de bij het HW behorende afvoer. Deze waterstand wordt op ca 10 - 20 
dagen per jaar bereikt over overschreden. 

 
Afvoertotalen 

 
De in de tabel opgenomen afvoertotalen Q1/100 jr, Q 1/1 jr en Q 15/1 jr  van respectievelijk de Vecht, het Meppelerdiep en het Zwarte 
Water zijn bepaald door het simpelweg bij elkaar optellen van alle deelafvoeren. 

Er zal sprake zijn van enige overschatting van de afvoertotalen omdat het niet waarschijnlijk is dat alle afvoerpunten tegelijkertijd 
 
maximaal afvoeren en er bovendien geen rekening is gehouden met de verschillende looptijden. Tenslotte speelt een rol dat de 
 
afvoercijfers van de individuele afvoerpunten niet allemaal op dezelfde wijze zijn bepaald. De cijfers geven echter wel een indruk 
van de orde grootte van de afvoertotalen. 

 
code 

 
codering deelstroomgebieden volgens de nota van de provincie Overijssel "stroomgebieden in Overijssel", september 1991 of latere opgave van het waterschap. 

 
Duitsland 
RWS 
Prov. Dr. 
Prov. Ov. 
VS 
WDODelta 

 
Duitse Vechtbeheerder 
Rijkswaterstaat, directie Oost-Nederland 
provincie Drenthe 
provincie Overijssel 
waterschap Vechtstromen 
waterschap Drents Overijsselse Delta

l.o. 
r.o. 
* 
[g] 
(1) 

 

linker oever 
rechter oever 
afvoermeetpunten 
gemaal 
Het Coevorden-Vecht kanaal en het Afwateringskanaal hebben een gemeenschappelijk stroomgebied. 
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(1) Bij omstandigheden waarbij de waterstand op de Vecht (t.p.v. kmr. 2,2) lager is dan N.A.P. + 9,30 m. wordt normaliter via het Coevorden-Vechtkanaal afgevoerd naar de Vecht. Indien 

de waterstand van de Vecht hoger is dan N.A.P. + 9,30 m. en er sprake is van een waterbeweging richting Coevorden, dan wordt de Coevordersluis (beheerder provincie Overijssel) 
gesloten en wordt het overtollige water van de Coevorder stadsgrachten afgevoerd via het Afwateringskanaal.  
Het af te voeren water is voor een gedeelte afkomstig uit het deelstroomgebied van de Verlengde Hoogeveense Vaart. De afwatering van dit deelstroomgebied wordt tot afvoeren 
van 11 m3/s afgevoerd naar de Hoogeveense Vaart via de door de provincie Drenthe beheerde Noordscheschutsluis (punt 43). Een wateroverschot van meer dan 11 m3/s wordt in 
eerste instantie verwerkt door de door de provincie Drenthe beheerde Stieltjeskanaalsluis (punt 40). Als de maximum afvoercapaciteit (25,6 m3/s) van de Stieltjeskanaalsluis is bereikt, 
kan tenslotte de Zwinderse sluis (punt 41) worden ingezet (max. afvoercapaciteit 8,8 m3/s). 

 
(2) Het Kanaal Almelo - De Haandrik en het Marienberg-Vecht Kanaal hebben een gemeenschappelijk stroomgebied. Het afgevoerde water is afkomstig uit deelstroomgebieden in 

beheer bij waterschap Vechtstromen 
 

(3) Water van het stroomgebied van Gemaal Galgenrak kan d.m.v. een stuw worden afgelaten op gemaal Streukelerzijl 
 
(4) De gemalen Kloosterzijl en Kostverlorenzijl bemalen hetzelfde stroomgebied met een totale oppervlakte van 7000 ha. 

 
(5) De gemalen Cellemuiden, Stikkeldrecht en Groot Cellemuiden worden eveneens vermeld in het waterakkoord "IJsseldelta" tussen Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied en het 

waterschap Drents Overijsselse Delta 

 
(6) Een gedeelte van de afvoer van de Hoogeveense Vaart is afkomstig uit het stroomgebied van de Verlengde Hoogeveense Vaart dat voor een gedeelte kan worden afgelaten via de 

Noordscheschutsluis (punt 43) naar de Hoogeveense Vaart. Het overige gedeelte van het wateroverschot in het stroomgebied van de Verlengde Hoogeveense Vaart kan worden 
afgevoerd naar de Overijsselse Vecht. 
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Bijlage 2. Meetplan afvoeren 
 
Uitgangspunt voor het meten van afvoeren naar de afvoersystemen Overijsselsche Vecht en Drentsche Hoofdvaart/Meppelerdiep is dat 
minimaal 80% van het afgevoerde water wordt bemeten. In de praktijk is gebleken dat als gemeten wordt op punten waar de Q1/100 groter is dan 5 m3/s aan dit criterium wordt voldaan. 
Uit de onderstaande tabellen blijkt dat deze doelstelling met de huidige meetinrichtingen wordt gerealiseerd. 

 

Afvoermeetpunt Kmr Toevoerende waterloop/werk Q1/100 Beheerder 

(zie bijlage 1)   (in m3/s)  

Overijsselsche Vecht    

     

4 5,6 Afwateringskanaal (r.o.) (ADCP meting / permanent) 115 VS 

8 13,3 Radewijkerbeek (l.o.) 19,0 VS 

13 20,4 Marienberg-Vechtkanaal 16,0 VS 

20 34,6 Ommerkanaal (r.o) (ADM meting/permanent) 28,0 VS 

21 35,6 Regge (l.o.) 113,2 VS 

     

  Totaal bemeten afvoer 286,2  

  zijdelingse toevoer tussen grens en monding (d.w.z. 79 % wordt bemeten) 361,0  

Meppelerdiep     

     

25 13,2 Paradijssluis 26,6 Prov. Dr. 

26 12,5 Oude Vaart (l.o. V-stuw) 28,9 WDODelta 

27 10,4 Wold Aa (l.o. stuw Blijdenstein) 15,8 WDODelta 

28 7,9 Rogatsluis 38,4 Prov. Dr. 

28 7,9 Reeststuw 7,6 WDODelta 

     

  Totaal bemeten afvoer 120,7  

  Totaal Meppelerdiep (d.w.z. 92 % wordt bemeten) 131  
 

Naast de afvoermetingen in de regionale toevoerende waterlopen worden debietmetingen uitgevoerd in de afvoersystemen Overijsselsche Vecht en Drentsche Hoofdvaart/Meppelerdiep  
afvoersysteem Kmr. debietmeetpunt Bijzonderheden beheerder  

Duitse Vecht  t.p.v. Emlichheim H.ADCP Duitsland  

D – NL grens 0 Peilmeting t.b.v. Tractaat Digitale peilregistratie VS  

Ov. Vecht 2,45 spoorbrug De Haandrik ADCP metingen permanent   

 32,65 Ommen brug A.D.M permanent   

Zwarte Water  31 Zwolse Stadsgrachten  Groot Salland  

  33 Galgerak    

  34 Streukelerzijl    

  38 Kloosterzijl    

Meppelerdiep 2,5   A.D.M permanent RWS  

Afwaterings-  Stieltjeskanaalsluis  Prov. Dr.  

kanaal       
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Bijlage 3. Procedure vervanging en/of uitbreiding gemaal Zedemuden  

  

Indien een vervanging c.q. uitbreiding van pompen, motoren en/of pompgebouwen aan de orde komt, draagt het waterschap 
Vechtstromen eenmalig bij aan de te verrichten investering.  
 
Hierna worden twee procedures beschreven. De eerste procedure geldt voor de vervanging van pompen, motoren en/of gebouwen. De 
tweede procedure regelt de situatie waarbij één of meer bij het waterakkoord betrokken partijen een niet voorziene uitbreiding van de 
pompcapaciteit wensen. 
 

1. Vervanging pompen, motoren en/of gebouwen 

 In de regel wordt een beslissing over vervanging ruim van te voren (1-3 jaar) genomen. De beslissing zal zijn gebaseerd op 
technische en bedrijfseconomische adviezen en is onderworpen aan reguliere accountantscontrole. 

 

 De informatie die ten grondslag ligt aan een dergelijke beslissing wordt verstrekt aan alle bij het waterakkoord betrokken partijen. 
Alvorens een besluit over vervanging wordt genomen zal hierover met alle partijen zorgvuldig overleg worden gepleegd. 

 

 De bijdrage aan de met de vervanging gepaard gaande investering is naar rato van de in artikel 5 genoemde percentages. 
 

 Als beheerder van het gemaal Zedemuden neemt Waterschap Drents Overijsselse Delta uiteindelijk autonoom beslissingen ten 
aanzien van de vervanging van pompen, motoren en/of gebouwen. 

 
2. Niet voorziene uitbreiding van pompcapaciteit 
 

 Indien één of meer bij het waterakkoord betrokken partijen (initiatiefnemer) van mening zijn dat het gemaal Zedemuden een 
uitbreiding behoeft, die niet reeds is voorzien in het waterakkoord, zal hierover een schriftelijk, met argumenten onderbouwd, 
voorstel worden verstuurd naar Waterschap Drents Overijsselse Delta. Waterschap Drents Overijsselse Delta kan zelf ook 
initiatiefnemer zijn. 

 

 Waterschap Drents Overijsselse Delta zal dit voorstel vervolgens versturen aan alle bij het waterakkoord betrokken partijen en deze 
uitnodigen voor een overleg ter zake (samenstelling in principe dezelfde als de Coördinatiecommissie). 

 

 In dit overleg zal de initiatiefnemer in eerste instantie het voorstel toelichten, waarop dit vervolgens plenair wordt besproken. 
Hierbij komen onder andere aan de orde: de aard en de omvang van de investering en het moment dat deze moet worden 
gepleegd. 

 

 Indien het eerste overleg niet leidt tot een door alle partijen ondersteund besluit, wordt een commissie ingesteld (samenstelling: 2 
of meer regionale waterbeheerders en de Rijkswaterstaat) met de opdracht het voorstel nader te onderzoeken. Deze commissie 
kan zich naar eigen inzicht laten voorlichten door derden en rondt haar werk af met een concreet advies aan het overleg. 

 

 Het overleg zal vervolgens opnieuw trachten te komen tot besluitvorming. Indien een positief principe-besluit ten aanzien van een 
nieuwe investering wordt genomen zal dit de vorm krijgen van een aanhangsel bij het bestaande waterakkoord en worden 
ondertekend door alle deelnemers aan het waterakkoord. 

 

 De verdeelsleutel voor de te plegen investering is naar rato van de bij de uitbreiding in het geding zijnde belangen. Dit kan 
betekenen dat slechts één partij de gehele investering voor zijn rekening neemt (bijvoorbeeld: één waterschap wenst uitbreiding 
van de afvoercapaciteit) of dat meerdere partijen een uitbreiding wensen en derhalve de investering naar rato van ieders aandeel 
verdelen. In de praktijk zal waarschijnlijk meestal het laatste het geval zijn. In tegenstelling tot de verdeelsleutel bij vervanging is de 
verdeelsleutel bij uitbreiding dus niet vooraf in het waterakkoord vastgelegd doch wordt per geval ad-hoc geregeld. 
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Bijlage 4. Verdeelsleutel elektriciteitskosten gemaal Zedemuden  

  

De verdeling van de elektriciteitskosten geschiedt op van de afwaterende hectares. Het gaat hierbij om het volgende gebied:  

  

Waterschap  Stroomgebied  (ha)  (%)  

Drents Overijsselse 

Delta  

Directe stroomgebied (exclusief 2.230 ha Witte Wijk) en gemaal 

Spoortippe 

87.678  95,25  

Vechtstromen  Oranjekanaal (3229) 4.371 4,75  

  

  

Hoogeveensche vaart-boven Noordscheschut  

TOTAAL 

0  0  

92.049  100  

  

Het stroomgebied van de Hoogeveense Vaart, ter plaatse van sluis Noordscheschut, moet worden uitgesplitst op basis van de maximale  

afvoercapaciteit van het sluiscomplex bij Noordscheschut. Bovenstrooms van dit complex watert het stroomgebied van  

waterschap Drenths Overijsselse Delta af met 9.272 ha. Daarnaast watert 18.166 ha van waterschap Vechtstromen hier op af.  

Deze laatst genoemde hoeveelheid wordt in theorie afgevoerd via het Kanaal Coevorden-Zwinderen en/of het Stieltjeskanaal of  

een gedeelte van het water stroomt af via Noordscheschut. Hoeveel moet nu aan de partijen worden toegerekend?   

 

De maximale afvoer van het sluizencomplex bij Noordscheschut bedraagt 11 m3/s. Uitgaande van een afvoercoëfficiënt van 1,2 l/s/ha 

kan slechts 9.167 ha afwateren via het sluiscomplex. Aangezien het afvoergebied van waterschap Drents Overijsselse Delta 9.272 ha bedraagt 

komt dit nagenoeg overeen met de maximale afvoercapaciteit van het sluiscomplex. Vanuit deze redenering wordt dus geen water afgelaten 

van waterschap Vechtstromen op het Meppelerdiep. 
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Bijlage 5. Procedure voor de actualisatie van dit waterakkoord 

 

Fase Actie Datum Door 

1 Vaststelling van het ontwerp-waterakkoord 

Verwerken van reacties/opmerkingen 

Ambtelijke vaststelling waterakkoord 

11 mei 2018  

Projectgroep actualisatie Waterakkoord 

Meppelerdiep – Overijsselse Vecht 

2 Toezending van het ontwerp-waterakkoord aan GS van de betreffende provincies, De 

Rijkswaterstaat en waterschap Vechtstromen. 

6 juni 2018 Projectleider actualisatie Waterakkoord 

Meppelerdiep – Overijsselse Vecht 

3 Interne vaststellingsprocedure bij partijen in het waterakkoord 6 juni t/m 10 juli GS én, DB’s-AB’s en HID-RWS 

7 Schriftelijke ondertekeningsronde waterakkoord Na 10 juli  

8 Inwerkingtreding van het waterakkoord 29 juli 2018  
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