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1. Inleiding
Het gemaal de Aanvoerder in de Leidsche Rijn bij Utrecht is onderdeel van de kleinschalige
wateraanvoer Midden-Holland (KWA) en wordt gebruikt tijdens extreem droge periodes. Met
behulp van deze KWA kan via een lange omweg het gebied van Schieland worden voorzien in ca
de helft van de zoetwaterbehoefte. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het waterakkoord KWA.
De KWA is in de zeer droge zomer van 2003 in werking getreden.
Het huidige KWA-gemaal is gelegen direct naast de rijksweg A2 ter hoogte van Utrecht knooppunt
“Hooggelegen”. Door de verbreding van de A2 kan het gemaal niet meer in gebruik worden
genomen (brugdek komt boven het gemaal). In samenwerking met Rijkswaterstaat
(opdrachtgever) en het hoogheemraadschap van Rijnland (penvoerder namens de KWA-partners)
is medio 2008 besloten om het gemaal de Aanvoerder te verplaatsen naar de ander kant van de
A2. Van de benodigde € 2,5 miljoen betaalt het Rijk € 2 miljoen. HH Rijnland vraagt aan de KWApartners om gezamenlijk de resterende € 500.000 (ex BTW) op te brengen (zie bijlage brief
HHR). Het resultaat is een nieuw gemaal.

2. Voorstel
HH Rijnland vraagt de KWA-partners om een totaalbijdrage te leveren van € 595.000,- (incl.
BTW). Hierbij is de standaard-kostenverdeling uit het waterakkoord KWA gehanteerd (artikel 10,
2e lid). Voor het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard bedraagt dit aandeel
3/19.
Derhalve wordt voorgesteld akkoord te gaan met de bijdrage van HHSK aan de verplaatsing van
het KWA-gemaal de Aanvoerder van 3/19 x€ 595.000,- = € 93.947,-.

3. Achtergrondinformatie
Het waterakkoord KWA is een overeenkomst tussen de hoogheemraadschappen van Rijnland,
Delfland, Schieland en de krimpenerwaard en Stichtse Rijnlanden en Rijkswaterstaat Utrecht. In
het akkoord zijn afspraken vastgelegd over het aanvoeren van water, in het geval van een
zoetwatertekort bij lage Rijnafvoeren en dreigende verzilting van de Hollandsche IJssel. Als de
KWA in werking treedt, wordt water aangevoerd vanuit het Amsterdamse Rijnkanaal via het
gemaal de Aanvoerder naar de Leidsche Rijn. Dit gemaal wordt ingezet om het waterpeil in de
Leidsche Rijn te verhogen zodat extra water kan worden aangevoerd richting HH Rijnland.
Daarnaast wordt water aangevoerd vanuit de Lek via het watersysteem van Stichtse Rijnlanden.
Beide aanvoerroutes resulteren in een levering van minimaal 6,9 m3/s bij de Bodegraafse sluis in
HH Rijnland. Van deze hoeveelheid is afgesproken dat HHSK via HH Rijnland en HH Delfland 3/19
deel of ca 1,1 m3/s krijgt geleverd bij de Bergsluis in Rotterdam.
Het huidige gemaal de Aanvoerder is inmiddels ontmanteld. Rijkswaterstaat staat borg voor een
noodvoorziening totdat het nieuwe gemaal de Aanvoerder daadwerkelijk is gebouwd. Het nieuwe
gemaal zal in oktober 2010 worden opgeleverd.

4. Motivering voorstel
In het waterakkoord worden een aantal KWA-werken genoemd die gedeeltelijk of geheel ten laste
komen van de KWA-partners HH Rijnland, Delfland en HHSK. Het beheer en onderhoud van
gemaal de Aanvoerder komt volledig voor rekening van voornoemde schappen.
Het oude gemaal de Aanvoerder dateert uit 1988. De totale bijdrage die HH Rijnland nu aan de
KWA-partners vraagt, is gebaseerd op de verwachte revisiekosten van de Aanvoerder. De hoogte
van dit bedrag is reëel.

5. Gevolgen/consequenties
Financieel
De gevraagde investering van € 94.000,- is opgenomen in het meerjaren investeringsplan van de
voorjaarsnota 2010 onder programma 2, jaarschijf 2010 "verplaatsen KWA gemaal".
Personeel
Uren / fte: n.v.t.

6. Aspecten voor de omgeving, communicatie en wijze van publiceren
Het bestuur van HH Delfland heeft inmiddels ingestemd met de bijdrage van haar aandeel (5/19
deel ten bedrage van € 156.579,-).

7. Verdere aanpak, procedure, planning
HH Rijnland zal worden bericht over uw besluit.

8. Evaluatie
Zodra bekend zal uw verenigde vergadering worden geïnformeerd over de datum van oplevering
en de uiteindelijke aanlegkosten.
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