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AMOEBE's in WSV

1. Inleiding
In deDerde Nota Waterhuishouding
(NW3) is de AMOEBE (Algemene Methode

voor OEcosysteembeschrijving en BEoordeling) geïntroduceerd [ministerie van
Verkeer en Waterstaat, 1989]. De AMOEBE
werd gebruikt voor hetbeschrijven vande
ecologische toestand endeeffectenvan
analysevarianten voor derijkswateren.Het
gebruik vandeze methode, beschreven
door Ten Brink enHosper [1989], heeft
zowel waardering alskritiek ondervonden
[Tolkamp enVan Rooy, 1990; Van Rooy
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en Tolkamp, 1990; deBruin etai, 1992].
AMOEBE is een methode om het verschil

tussen twee ecologisch verschillende toestanden van een gebied, in ons gevaleen
water(systeem), kwantitatief te beschrijven
met behulp van enkele tientallen doelvariabelen. Door hetsucces bijde toepassing
voor NW3 isinhetproject Water Systeem
Verkenningen (WSV), dat voorbereidend is
voor NW4, opnieuw gekozen voor deze
methode. Dekritiek bood mogelijkheden
tot hetaanbrengen van verbeteringen in de
werkwijze. Door deuitbreiding vande
toepassingen nam dehoeveelheid werk
echter sterk toeendeden zich nieuwe
problemen voor bij detoepassing. In WSV
wordt demethode gebruikt voor vele apart
onderscheiden watersystemen, alsmede
zeven hieruit samengevoegde regio'sin
Nederland; degrote rivieren (inclusief
Maaskanalen), hetIJsselmeergebied,de
zoete Delta, deNoordzee, de Waddenzee
en dezoute Delta. De AMOEBE-resultaten
zijn vastgelegd indeverschillende WSVdocumenten [Vanhemelrijk enDeHoog,
1996a en 1996b; Vanhemelrijk, 1993; 1996,
Postma etai, 1996, Projectgroep Ecosysteem*Biologie*Zout, 1996].Voorhet
Amsterdam-Rijnkanaal enhetNoordzeekanaal komt derapportage binnenkort
gereed.
Dit artikel beschrijft degevolgde werkwijze, deproblemen ende gehanteerde
oplossingen.
2. Stappenplan
Bij deRijkswaterstaat geldt alseen vande

Samenvatting
Dein deDerdeNota Waterhuishouding gepresenteerde AMOEBE-benadering voorde beschrijving
endebeoordeling vanaquatische ecosystemen isinhetproject Watersysteemverkenningen (WSV)
toegepastvoorallerijkswateren (zoet enzout).Voor elkwatersysteem iseenbeperkte setvanbiologischedoelvariabelen gekozen,dierepresentatief is voordekwaliteitvanhet ecosysteem.
Voorelkwatersysteem isdereferentie beschreven:desituatie,waarin demenselijke invloedminimaalisendegarantiesvoorduurzaamheid maximaalzijn. Inveelzoutesystemen kanuithistorischegegevens een referentie afgeleid worden.In sommige (zoete) systemen,zoals hetIJsselmeer,
zijn historische gegevens onbruikbaar. Hierwordt opbasisvan ecologische kennis een referentie
geconstrueerd.
Voorhetwaterbeheer ishet natuurstreefbeeld datook daadwerkelijk terealiseren moet zijn,
praktischer. Ditbeeldbeschrijft eenduurzame toestand dieisafgeleid vandereferentie en waarbij
rekeningisgehouden meteenbeperkt menselijk gebruik. Voordezoetesystemen iseenbandbreedte van 75tot 200%rond dereferentie acceptabelgeacht.Voordezoute doelvariabelen isvoor
elk soort debandbreedte bepaald opbasisvan natuurlijke variatiein aantallen en meetfouten.
DeAMOEBE-benadering ismetnamein het rivierengebied,uitgebreid door het opnemen vanecotopen.Ecotopen hebben eenaantal praktischevoordelen enzijn debasisvoor deberekeningvan
depotentiëleaantallen vandesoorten.

uitgangspunten van beleid het streven
naar een duurzaam gebruik van dewatersystemen inhetkader van integraal waterbeheer. Door Ten Brink enHosper [1989]
is devraag opgeworpen welke ecologische
toestand ofontwikkeling garanties biedt
voor zowel eenduurzame productie,
diversiteit alszelfregulering. Als antwoord
op deze vraag stellen zijdatalleen hetniet
of nagenoeg niet beïnvloede systeem -per
definitie - hiervoor garanties biedt. Deze
systemen worden daarom als referentie
genomen voor devergelijkingen [Baerselman enVera, 1989,Ten Brink en Hosper,
1989]. Deeerste stap inhetAMOEBE-proces
is daarom hetbeschrijven van het referentie-systeem. Daarna worden dedoel-variabelen gekozen waarmee detoestand van
het systeem kanworden beschreven.Het
kwantificeren van hetvoorkomen vande
doelvariabelen enderelaties die bestaan
tussen ditvoorkomen ende diverse
gebruiksfuncties van desystemen is een
volgende stap. Het resultaat wordt veelal
weergegeven ineen radargrafiek. Verdere
stappen zijn hetformuleren van ecologische doelstellingen, het beschrijven van
de huidige situatie enhet prognotiseren
van mogelijke ontwikkelingen alsgevolg
van eventuele maatregelen.
3. Dehistorische referentie
Het vaststellen van eenobjectieveen
wetenschappelijke referentie isgeen
gemakkelijke taak. Inzichten van diverse
onderzoekers lopen uiteen en oplossingen
zijn niet voor elkwatersysteem bruikbaar.
Hierdoor blijkt dewerkwijze voorelk
watersysteem weer kleine aanpassingen te
kennen. Terecht kan hier wetenschappelijke
kritiek opworden uitgeoefend. Belangrijker
dan deverschillen zijn echter de overeenkomsten indeaanpak. Dereferentie is
altijd een maatstaf voor debeoordelingen
geeft degewenste ontwikkelingsrichting
aan. Inhoofdlijnen zijn twee typen referenties toegepast.
De historische referentie gaat terug in de

tijd, zodanig datdemenselijke invloedzo
gering isdatzijgeen afbreuk meer doet
aan duurzaamheid. Deoudste beschikbare
gegevens over waterkwaliteit etc. stammen
uit 1930.Hetisechter bekend datde mens
toen wel degelijk invloed op de ecosystemen
had, vogelsoorten vrijwel totuitstervenhad
gebracht enopgrote schaal visserij uitoefende. Toch blijken veel gegevens, vooral
chemische enlandschappelijke uitdie tijd
goed bruikbaar bij hetreconstrueren van
een systeem waarbij voor menselijke
invloed wordt gecorrigeerd. Hetonverkort
toepassen van dehistorische referentie
(1930) kanleiden totvreemde conclusies.
Een voorbeeld isdehoeveelheid schorren
in Nederland. Dehuidige aanwezige oppervlakte iseen veelvoud van diein 1930. Al
eeuwenlang isNederland door de mens
beïnvloed, waarbij oevers van wateren
voortdurend zijn bedijkt endoor de mens
in gebruik genomen. Erbestaat daardoor
nu eenmaatschappelijke wens hetoeverareaal uittebreiden, ook aliserzoveel
meer dan in 1930. Bij watersystemendie
sterk zijn veranderd blijkt de historische
referentie vaak onbruikbaar. Het vergelijken van een Zuiderzee van vóór 1930 met
een IJsselmeer van heden levert niethet
gewenste inzicht op. Dezelfde problemen
doen zich voor met deafgesloten Deltawateren.
4. Het natuurstreefbeeld
De referentie isnimmer een te bereiken
doel. Voor een beheerder ishetvan belang
een reëel beeld tebeschrijven. Daarom zijn
referenties geconstrueerd, waarbij aan de
hand van historische gegevens (bijv. 1930),
referentiesystemen elders enkennis van
invloeden enprocessen eenbeeld is
gemaakt van een systeem waarbij de menselijke invloeden zijn geminimaliseerd. In het
Haringvliet zijn zelfs beide referenties
toegepast: eenhistorische voor 'open'
Haringvlietsluizen met een brak getijdengebied eneengeconstrueerde vooreen
'gesloten' Haringvliet met een groot zoet
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WAAL

huidige situatie
als percentage
van streefbeeld

1995

0% Otter
0% Ijsvogel
4% Waterral
2% Rietgors
5% Oeverzwaluw
0% Kwartelkoning
0% Kwak
88% Kuifeend
87% Aalscholver
35% Rugstreei
1 7 1 % Kamsalamaj
0%
; Winde
0% Snoek
1% Rivierprik

chbrofyl-a 3 4 1 %
Bruin Cypergras 4 %
Engelse alant 6 1 %
Krabbescheer 40%
Riviertonteinkruld 0%
Veldsalie 6%
Watergentiaan 60%
Wilde Kruisdistel 105%
Zomereik 8%
Zwarte Populier 58%
Waterplanten 26%
Lipiniella arenicola 0%
Rivierrombout 0%
Zoetwaternenet 0%
Barbeel 0%
Brasem 6%

Aß. 1 - De AMOEBE van de Waal gepresenteerd ah
z.g. radargrafick ten opzichte van het natuurstreefieeld.

gebied. Grotere infrastructurele werken,
vooral de huidige dijken en dammen, zijn
bij de constructies van de referenties als
uitgangspunt gehanteerd. De onmogelijkheid om de referentie te realiseren en de
bovengenoemde ongewenste vreemde
conclusies zijn aanleiding voor het
beschrijven van een natuurstreefieeld.
Dit beeld is afgeleid van het referentiebeeld, maar er wordt in meer of mindere
mate rekening gehouden met menselijk
gebruik, bijv. door het areaal ooibos in de
uiterwaarden te beperken zodat aan de
huidige normen voor veiligheid tegen overstromingen voldaan wordt. Ook het
natuurstreefbeeld wordt duurzaam geacht.
Het natuurstreefbeeld is het maximaal
realiseerbare plaatje, vanuit ecologisch
oogpunt gezien; de maatschappelijke en
bestuurlijke haalbaarheid is niet meegewogen.
5. Keuze doelvariabelen
De keuze van een beperkt aantal doelvariabelen geschiedt aan de hand van een aantal
uitgangspunten [Ten Brink en Hosper,
1989]. Kort samengevat: de doelvariabelen
moeten gezamenlijk een representatief
beeld geven van de toestand van het
systeem en een indicatie vormen voor het
nemen van maatregelen. Hiertoe moet de
doelvariabele meetbaar en gemeten zijn,
zowel in heden als verleden, en zij moet
een indicatie zijn voor het functioneren
van het ecosysteem of delen hiervan.
De soort moet ook reageren op maatregelen gericht op het beïnvloeden van
het ecosysteem. Voor de presentatie is het
zinvol wanneer het bij publiek en bestuurders aansprekende soorten zijn. Gelukkig
is een aantal hogere dieren zowel indicatief

alsaansprekend en wordt het brede publiek
niet uitsluitend geconfronteerd met het wel
en wee van Theodoxusfluviatilis.Door voor
allewatersystemen een AMOEBEte maken,
breidde het aantal doelvariabelen uit tot
circa 130 [Luiten en van Buuren, 1995].
Voor al deze soorten is de nodige informatie verzameld en vastgelegd in z.g.
ecoprofielen en AMOEBE-rapporten.

die op grond van bepaalde hydro- en
morfodynamische kenmerken en beheersvormen kunnen worden onderscheiden
[Peters, 1996]. Ecotopen geven zowel fysische als ecologische informatie over een
watersysteem. Ze vormen een weergave van
de hydrologische en morfologische processen en zijn de basis voor de draagkracht
voor soorten. Ecotopen zijn goed stuurbaar, goed te kwantificeren en goed meetbaar en bieden daarmee een aantal praktische voordelen ten opzichte van soorten.
De uiteindelijke 'kwaliteit' van de ecotopen
wordt bepaald door de aanwezige soorten.
Andere invloeden (vervuiling, verstoring)
kunnen de oorzaak zijn van het onvol-

6. Ecotopen
Het hanteren van soorten is soms lastig
omdat het verband met maatregelen
moeilijk is te leggen. Voor de zoetwatersystemen is gebruik gemaakt van ecotopen,
ruimtelijke eenheden van een ecosysteem

Afi. 2 - De zoulwater-AMOEBE gepresenteerd als een balkengrafiek. Deze presentatiewijze heeft als voordeel dat
onzekerheden en variatie van de referenties en onzekerheden van de metingen kunnen wordengepresenteerd.
WSV-Amoebe
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Berichten

Diuronvracht in Eindhovens
riool met 75%gedaald
Het Eindhovens riool bevatte in 1995 driekwart minder diuron dan het jaar daarvoor.
Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht
van de VEWIN, de vereniging van Nederlandse waterleidingbedrijven, en de
gemeente Eindhoven is uitgevoerd door
het International Centre of Water Studies
(ICWS). Deze forse daling geeft duideljik
aan dat het voorbeeldproject waarin de
gemeente Eindhoven zich samen met de
VEWIN sinds 1995 inzet om het gebruik
van chemische bestrijdingsmiddelen op
verhardingen in de gemeente drastisch te
beperken, succesvol is. Bovendien blijkt
hieruit dat andere gebruikers, zoals particuliere instellingen en huishoudens, nog wel
grote hoeveelheden diuron toepassen.
Het onkruidbestrijdingsmiddel diuron
heeft regelmatig het Maaswater verontreinigd. Daardoor werd de drinkwatervoorziening ernstig bedreigd. Omdat de
gemeente Eindhoven diuron gebruikte om
haar verhardingen onkruidvrij te houden,
heeft deVEWIN samen met deze gemeente
in het kader van het VEWIN-project
'Diffuse Lozingen' een voorbeeldproject
opgezet. Sinds de start van het voorbeeldproject in 1995 gebruikt de gemeente
Eindhoven 90% minder diuron en vanaf
1 januari 1997 stopt de gemeente helemaal
met het gebruik. Om na te gaan of het
voorbeeldproject inderdaad heeft geleid tot
een verbetering van de kwaliteit van het
Maaswater, werden er diuronmetingen
uitgevoerd op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi-Eindhoven).
In de periode van half maart tot begin
oktober is de concentratie diuron gemeten
in het rwzi-effluent. Ook werden er gegevens verzameld over regenval en spuitgedrag van de gemeente. De onkruidgroei
kwam na het koude, droge voorjaar van
1996 pas laat opgang. Ook in het effluent
van de rwzi verscheen de diuronvracht pas
vanaf begin mei. De metingen laten duidelijk zien dat vooral na aanhoudende regenval diuron van de verhardingen afspoelt en
in het rioolstelsel belandt. Diuron passeert
de zuiveringsinstallatie ongehinderd en
komt terecht in de Maas. Geschat wordt
dat in 1996 in totaal 16,2 kilo diuron de
zuiveringsinstallatie passeerde, een vermindering van ruim 75%ten opzichte van
1994 toen de totaalvracht nog 67,2 kilo
bedroeg. (Persbericht VEWIN/Gemeente
Eindhoven)

Nieuwe watertarievenWZHO
De aandeelhouders van de NV Watermaatschappij Zuid-Holland Oost (WZHO)
hebben eind november jl. ingestemd met

de door de directie en commissarissen
voorgestelde watertarieven voor 1997. De
prijs per kubieke meter, ofwel 1.000 liter
drinkwater, wordt f 2,77, een verhoging
met 2 cent. Op de vastrechtbedragen is een
inflatiecorrectie van 2% toegepast. Het
vastrecht voor huishoudens bedraagt in
1997 f91,14 per jaar. Een gemiddeld huishouden zal op jaarbasis ongeveer f 5,meer gaan betalen voor het drinkwater.
Directie en commissarissen van WZHO
hebben de nieuwe watertarieven voorgelegd aan de aandeelhouders met de
begroting voor 1997 als onderbouwing.
Komend jaar zal WZHO uitvoering geven
aan projecten waarmee de wincapaciteit
wordt vergroot.
In Lexmond maakten de op 28 november
1996 officieel in bedrijf gestelde plaatbeluchters een vergroting van de wincapaciteit mogelijk met 4 miljoen kubieke
meter water op jaarbasis. Dit project kan in
1997 worden gerealiseerd. In Langerak gaat
WZHO een nieuwe winning ontwikkelen
die een omvang heeft van 5miljoen kubieke
meter op jaarbasis. Daarbij wordt ook een
onthardingsinstallatie gebouwd. Voor deze
projecten is afgelopen zomer door de Raad
van State groen licht gegeven.
Gezien de forse investeringen voor deze
noodzakelijke uitbreidingen van de wincapaciteit, is het wellicht noodzakelijk om
andere projecten wat in de tijd naar
achteren te verschuiven. Voorbeelden
daarvan zijn installaties voor het waterbesparende spoelwaterhergebruik en de
onthardingsinstallatie in Bergambacht.
Een belangrijk onderdeel van de activiteiten voor het komende jaar vormen de
onderzoeken die door WZHO worden
gedaan om het zuiveringsproces te verbeteren Om deze onderzoeken beter te
beheersen is een meerjaren onderzoeksprogramma opgesteld en in uitvoering
genomen.
Op dit moment lopen onderzoeken naar de
winnings- en zuiveringstechniek diepinfiltratie en naar andere vormen van
beluchting, de eerste zuiveringsstap van
het grondwater dat WZHO wint. (Persbericht WZHO)

Nieuwe generatie zepen geen
belasting voor watermilieu
De nieuwe generatie synthetische zepen in
wasmiddelen wordt voor bijna 100% door
de Nederlandse rioolwaterzuiveringsinstallaties verwijderd. Hierdoor wordt het
oppervlaktewater slechts in beperkte mate
belast met deze zogeheten niet-ionische
zepen. De zepen uit het afvalwater verwijderd door binding aan slib en biolo-

gische afbraak. Dit zijn de belangrijkste
conclusies uit een promotie-onderzoek
van de Universiteit van Amsterdam.
Niet-ionische zepen worden steeds meer
in was- en reinigingsmiddelen toegepast
omdat ze relatief ongevoelig zijn voor kalk,
en bovendien goed werken bij lage temperaturen en lage doseringen. Deze zepen
werden beschouwd als potentieel de meest
milieugevaarlijke ingrediënten van wasmiddelen, omdat hoge concentraties in het
oppervlaktewater fataal kunnen zijn voor
vissen en andere organismen.
Tot nu toe was er geen geschikte meetmethode voor deze zepen. Kiewiet (Universiteit van Amsterdam) ontwikkelde een
gevoelige meetmethode en mat samen met
Rijkswaterstaat en wasmiddelfabikanten bij
zeven rioolwaterzuiveringsinstallaties het
gehalte van de zepen in het afvalwater:
99,8% van de zepen bleek verwijderd te
zijn. Uit berekeningen met een door het
RIVM ontwikkeld model, bleek dat de
synthetische zepen zich binden aan rioolslib dan wel worden afgebroken door
bacteriën. De enige risicofactor vormt het
kleine deel van het Nederlandse afvalwater
dat ongezuiverd het oppervlaktewater
bereikt. Het gaat om lozingen van huizen
die niet zijn aangesloten op het riool en
lozingen van riooloverstorten.
Desalniettemin concludeert Kiewiet dat de
aandacht voor de milieubelasting van wasmiddelen beter verplaatst kan worden naar
andere potentieel schadelijke componenten, zoals fosfonaten en optische witmakers. (Persbericht Universiteit van
Amsterdam)

Cursus Inleiding in de
Filtratietechnieken
TECHNOTRANS BV organiseert de herhaling van de tweedaagse cursus 'Inleiding
in de Filtratietechnieken' aan de TU Delft.
De cursus wordt georganiseerd onder
auspiciën van The Filtration Society, The
Netherlands Branch en The Flamish
Chapter. De cursus vindt plaats op 18 en
19 februari 1997.
De cursus geeft een introductie in de vloeistoffiltratie aan procesengineers en aankomende filterspecialisten uit de (petro)
chemische, proces- en voedingsmiddelenindustrie, metaal, galvano en textiel,
drinkwaterbedrijven, water- en hoogheemraadschappen, onderwijs, onderzoek- en
adviesinstellingen.
Nadere inlichtingen: TECHNOTRANS BV,
de heer M. L. Visser of mevrouw
P. J. M. van Dam, Koningin Wilhelminahaven NZ 6, 3134 KE Vlaardingen,
telefoon 010-2341082.
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Oprichting van het
Waterschap Groot Salland
Op 1januari 1997 worden de waterschappen Bezuiden de Vecht, Benoorden de
Dedemsvaart, De Noorder Vechtdijken,
IJsseldelta en Salland en het zuiveringschap
West-Overijssel als zelfstandige organisaties
opgeheven. Vanaf dat moment gaan zij
gezamenlijk verder onder de vlag van het
nieuwe Waterschap Groot Salland, gevestigd te Zwolle.
Het Waterschap Groot Salland is een all-in
waterschap. Dit betekent dat het waterschap zich gaat bezighouden met het
beheer van dijken en kaden en tevens de
zorg heeft voor het waterpeil en de kwaliteit van het oppervlaktewater. Als één grote
organisatie zal het waterschap optimaal in
staat zijn de drie genoemde taken uit te
voeren en onderling af te stemmen.
In totaal werken bij het Waterschap Groot
Salland circa 350 medewerkers. Het hoofdkantoor is gevestigd in Zwolle. Daarnaast
zijn er in Grafhorst, Rouveen, Laag Zuthem
en Raalte districtskantoren opgericht, waar
inwoners terecht kunnen voor vragen en
informatie over de uitvoering van het
waterbeheer. Verder heeft het waterschap
verspreid door het gebied 15 rioolwaterzuiveringen in beheer en beschikt het over
een uitgebreid netwerk van stuwen en
gemalen. Op het eigen laboratorium in
Zwolle worden water(bodem)- en slibmonsters onderzocht. (Persbericht Waterschap
Groot Salland i.o.)

Nieuwe WMO-tarieven
voor 1997
Zoals eerder gemeld gaan het Waterleidingbedrijf Oost-Twente (WOT) en de
Waterleiding Maatschappij Overijssel
(WMO) per 1januari 1997 fuseren.
Met ingang van dezelfde datum wordt in
het gehele WMO verzorgingsgebied een
nieuw tarievensysteem van kracht,
gebaseerd op een lager vastrecht en uiteindelijk één prijs per m 3 drinkwater.
Op dit moment zijn in het WMO verzorgingsgebied nog vier verschillende tariefsystemen van toepassing. WMO wil deze
met ingang van 1januari 1997 harmoniseren. Per gebruikersgroep worden een
lager vastrecht en een vaste prijs per m 3
drinkwater ingevoerd. Het schijventarief
wordt afgeschaft. De tarievenstructuur is
een logisch gevolgvan het waterbesparingsbeleid van WMO onder het motto: Waterbesparen? We doen het met z'n allen
steeds beter!
Kostprijs
WMO wil zijn klanten nu en in de toe-
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komst voorzien van goed en betrouwbaar
drinkwater tegen een zo gunstig mogelijke
prijs. Bij de vaststelling van de watertarieven geldt enerzijds het uitgangspunt
dat drinkwater moet opbrengen wat het
kost. Anderzijds wil WMO het prijsmechanisme hanteren om bij huishoudens en bij
grootverbruikers tot waterbesparing te
komen. Voorlopig genieten grootverbruikers nog een lager m3-tarief. Het ligt echter
in de bedoeling om in een periode van
4 jaar, tot één water-prijs per m 3 te komen
voor alle gebruikers. De tarieven voor
particuliere en zakelijke verbruikers zullen
net als elders in Nederland geleidelijk naar
elkaar toegroeien. Om extreme kostenstijgingen te vermijden, zal WMO bedrijven ondersteunen bij het nemen van
waterbesparende maatregelen, waardoor
zij zelf de uiteindelijke kostenstijging
kunnen beperken.
Om de begroting volgend jaar sluitend te
krijgen, worden de WMO-tarieven gemiddeld over de hele linie met circa drie
procent verhoogd. (Persbericht WMO)

Vorming Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
krijgt concreet gestalte
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
en Utrecht hebben op 21 november jl.
ir.J. H. van der Vliet benoemd tot voorlopig dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht i.o. Naast de
heer Van der Vliet is mr. P. I. Hatzmann
benoemd als voorlopig secretaris van het
bestuur. Met deze benoemingen nadert de
oprichting van het nieuwe hoogheemraadschap zijn definitieve vorm. Vanaf 1 januari
1997 is het Hoogheemraadschap Amstel,
Gooi en Vecht een feit. Dit hoogheemraadschap gaat het beheer voeren over de
waterkwaliteit en -kwantiteit in het zuidoostelijk deel van de provincie NoordHolland, inclusief de gemeente Amsterdam, het noordwestelijk deel van de
provincie Utrecht en een klein deel van
Zuid-Holland. Met een verzorgingsgebied
van 1,2 miljoen inwoners is het nieuwe
hoogheemraadschap per 1januari 1997
één van de grootste waterschappen van
Nederland.
Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht ontstaat uit een fusie van het Hoogheemraadschap Amstel en Vecht, het
Zuiveringschap Amstel- en Gooiland, de
dienst Waterkwaliteitsbeheer van de
provincie Utrecht en de dienst Riolering en
Waterhuishouding van de gemeente
Amsterdam. Als gevolg van de fusie komen
alle taken op het gebied van waterbeheer
onder de verantwoordelijkheid van één
organisatie. Het hoogheemraadschap heeft

in het gehele gebied de zorg voor het
waterkwaliteitsbeheer (o.a. zuivering van
afvalwater), het waterkwantiteitsbeheer
(o.a. de peilbeheersing van het oppervlaktewater), het beheer van dijken en
sluizen en het vaarwegbeheer.
Fusieproces
Aan het tot stand komen van de fusie is
vele jaren gewerkt. De definitieve vorm is
gerealiseerd onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van een voorbereidingscommissie, waarin vertegenwoordigers van
elk van de fusiepartners zitting hadden
onder voorzitterschap van mr. H. J. Zeevalking, voormalig minister van Verkeer en
Waterstaat. Per 1januari zal een overgangsbestuur aantreden. Dit overgangsbestuur, waarvan de voorzitter en de
secretaris dus onlangs zijn benoemd,
bestaat uit dertig leden. In de tweede helft
van 1997 worden verkiezingen uitgeschreven op basis waarvan het definitieve
bestuur kan aantreden.
Integraal waterbeheer
Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht stelt zich ten doel waterhuishoudkundige systemen zodanig in stand te
houden en te ontwikkelen dat de maatschappelijke functies van water (recreatie,
landbouw, visserij etc.) duurzaam mogelijk
zijn. Dit betekent dat bij de ontwikkeling
van het beleid en het uitoefenen van de
taken het hoogheemraadschap het milieu
beschermt, wateroverlast voorkomt en een
veilig en bewoonbaar land garandeert.
Dankzij de integratie van taken kunnen
alle zaken die de totale waterhuishouding
in het gebied betreffen, in hun onderlinge
relatie worden onderzocht en geoptimaliseerd. De integratie van bevoegdheden
garandeert een effectievere besluitvorming.
De bundeling van kennis en ervaring heeft
bovendien positieve gevolgen voor de
dienstverlening. Ook betekent de fusie
tussen de vier organisaties een belangrijke
schaalvergroting. Dit leidt tot een kostenefficiëntie waardoor toekomstige tariefstijgingen in de hand gehouden kunnen
worden.
Operationele organisatie
Door de oprichting van het nieuwe hoogheemraadschap staat de gemeente Amsterdam haar bevoegdheden op het gebied van
waterbeheer af. Op grond van wettelijke
regelingen, blijft riolering en de zorg voor
het ondiepe grondwater echter wel een
verantwoordelijkheid van de gemeente. Om
de voordelen van het gemeentelijk samenhangend systeem van inzameling, transport
en zuivering van afvalwater te behouden,
hebben het hoogheemraadschap Amstel,
Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam

