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DATUM 26-3-2015 

AAN Leden van de statencommissie RGW 

VAN Drs. R.E. de Vries, gedeputeerde voor Water 

DOORKIESNUMMER 3666 

ONDERWERP Contraexpertise Oevererosie kleine vaarwegen 

 

 

Geachte leden, 

 
Inleiding 
In mijn memo van 10 november 2014 aan uw commissie en bij de behandeling van het statenvoorstel 
Aanwijzing vaarwegbeheerders in de vergadering van uw commissie van 17 november 2014 heb ik u 
geïnformeerd over het rapport 'Oevererosie in kleine vaarwegen' dat het adviesbureau Deltares in 
opdracht van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV)  heeft uitgevoerd. In dat rapport 
werd geconcludeerd dat zeilboten en sloepen in het algemeen weinig schade aan oevers 
veroorzaken, maar grote motorkruisers wel. AGV meende om die reden dat ook alle kleine 
vaarwegen, de vaarwegen met minder dan 5000 vaarbewegingen, voor een vergoeding in aanmerking 
kwamen. 
Zoals ik heb aangegeven in mijn memo bevatte het rapport echter zoveel onduidelijkheden en riep als 
gevolg daarvan zoveel vragen op dat ik het raadzaam heb geacht een contraexpertise te laten 
uitvoeren door het adviesbureau HKV, Lijn in Water. 
In mijn memo heb ik tevens toegezegd dat ik uw commissie zou informeren over de uitkomsten van 
het HKV-advies en de vervolgstappen. 
Uitvoering gevend aan die toezegging zend ik u hierbij het HKV-rapport toe. 
 
Conclusies en aanbeveling HKV-rapport 
Uit het rapport blijkt dat de jaarlijkse oevererosie significant lager is dan de oevererosie zoals bepaald 
door Deltares. Geconstateerd wordt dat Deltares is uitgegaan van de volgende onjuiste aannames: 

 Er is niet uitgegaan van het werkelijke aantal vaartuigen per vaartuigtype. Het aantal 
kajuitmotorboten (het type vaartuig dat de meeste erosie veroorzaakt) bedraagt jaarlijks circa 750. 
Bij Deltares varieert dat aantal van 0 tot 6000 vaartuigen. Dat geeft een zeer vertekend beeld. 

 Er is geen rekening gehouden met het door GS vastgestelde ‘Vaarwegdieptebesluit’. Op grond 
van dat besluit mogen vaartuigen een maximale diepgang hebben van 1,0 m. 

 Er is uitgegaan van de ongunstigste variant van de spuistroomsnelheid van 0,2 m/s. Een lagere 
spuistroomsnelheid, geen spuistroom of spuistroom met het schip mee leiden tot een aanmerkelijk 
lagere oevererosie. 

Een en ander leidt tot de conclusie dat de erosie van de kajuitmotorboten vergelijkbaar is met die van 
de sloepen en zeilboten, waarvan Deltares stelt dat de optredende erosie vergelijkbaar is met de 
erosie die veroorzaakt wordt door de natuurlijke waterbeweging. 
Hierbij wordt opgemerkt dat de door Deltares toegepaste methode een beperkte betekenis heeft. De 
berekende erosiewaarden mogen niet worden geïnterpreteerd als de werkelijk optredende erosie. Het 
gaat om relatieve erosie: de uitkomsten geven een indruk welke vaartuigen de grootste erosie 
veroorzaken. 
 
De in het rapport opgenomen aanbeveling houdt in te overwegen om door middel van een 
verkeersmaatregel in de vorm van een scheepafmetingenbesluit de maximumdiepgang van 
vaartuigen te beperken. Een dergelijke maatregel kan de oevererosie aanzienlijk beperken. AGV kan 
als nautisch beheerder zo’n besluit nemen.   
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Vervolg 
AGV heeft in zijn brief waarbij het Deltares-rapport werd toegezonden, gevraagd om bestuurlijk 
overleg. Uiteraard ben ik daartoe bereid. Dit overleg zal ambtelijk worden voorbereid. Ik zal u op een 
later tijdstip informeren over de uitkomst van het bestuurlijk overleg. 
 
Bijlage 
HKV-rapport: Contraexpertise Oevererosie kleine vaarwegen 
 
 


