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PARTIJEN:

1. Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 
doordr. ir. G.M. van den Top, dijkgraaf, hierna te noemen "Waterschap";

2. De Veiligheidsreglo Amsterdam-Amstelland, te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door Drs. H,B. Eenhoorn, plaatsvervangend voorzitter, hierna te 
noemen: "Veiligheidsregio";

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:

A. De provincie Noord-Holland heeft in de Structuurvisie 2040, vastgesteld in 2010, de 
polder De Ronde Hoep aangewezen ais calamiteitenberging

B. De provincie Noord-Holland, de gemeente Ouder-Amstel en het Waterschap 
hebben, gelet op het voornemen van de provincie de polder aan te wijzen als 
calamiteitenberging, in 2009/2010 een bestuursovereenkomst gesloten met het 
oogmerk die aanwijzing te realiseren en de gevolgen daarvan te reguleren

C. Het Waterschap heeft in die bestuursovereenkomst de verantwoordelijkheid voor 
gevolgschade door Inundatie van de Ronde Hoep, die past binnen de kaders van 
het door het Waterschap opgestelde ontwerp- Projectplan Noodoverloopgebied De 
Ronde Hoep, op zich genomen

D. Het Waterschap heeft ter uitvoering van die bestuursovereenkomst op 26 
september 2017 het ontwerp-Projectplan Noodoverloopgebied De Ronde Hoep 
vastgesteld

E. Het Waterschap heeft eveneens ter uitvoering van die bestuursovereenkomst de 
concept-Beleidsregels voor gevolgschade in De Ronde Hoep vastgesteld, als 
onderdeel van het ontwerp-Projectplan Noodoverloopgebied De Ronde Hoep.

F. Door het toepassen van deze Beleidsregels worden gedupeerden van inundatie 
overeenkomstig het Bestemmingsplan en het Projectplan volledig schadeloos 
gesteld en is de behandeling van de schadeclaims bij één loket gewaarborgd.

G. Bij een besluit tot inzet van de Ronde Hoep als noodoverloopgebied zullen altijd 
zowel AGV als de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland betrokken zijn. Beiden 
kunnen besluiten tot inzet van de polder. Een dergelijk besluit komt daarom alleen in 
goed gezamenlijk overleg tot stand: een besluit tot inzet door de ene Partij wordt 
niet genomen zonder instemming van de andere Partij. Partijen achten het wenselijk 
dat het Waterschap de verantwoordelijkheid heeft voor gevolgschade door 
inundatie, passend binnen de kaders van het Projectplan, ook wanneer het besluit 
tot inundatie formeel door de voorzitter van de Veiligheidsregio zou worden 
genomen

H. Partijen achten het wenselijk dat gedupeerden van Inundatie zich tot één loket 
kunnen wenden voor de behandeling van hun verzoek om schadevergoeding
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EN KOMEN DAAROM OVEREEN:

Definities:

Convenant gevolgschade en schadeloket noodoverloopgebied De
Ronde Hoep

Beleidsregels: de beleidsregels voor gevolgschade noodoverloopgebied De Ronde Hoep, 
zoals op 26 september 2017 in concept vastgesteld door het Waterschap

Bestemmingsplan: bestemmingsplan Facetherziening Noodoverloop De Ronde Hoep

Inlaatwerk: de voorziening voor het gecontroleerd inlaten van water in het 
Noodoverloopgebied die op basis van het Projectplan wordt gerealiseerd

Inundatie: het inlaten van maximaal 2.4 miljoen m1 * 3 water in het Noodoverloopgebied door 
handelend optreden van een binnen dat gebied bevoegd gezag in geval van wateroverlast 
of extreme wateroverlast

Noodoverloopgebied: het krachtens onherroepelijk Bestemmingsplan van de Gemeente 
Ouder-Amste! aangewezen en op de bij dat Bestemmingsplan behorende kaart aangeduid 
gebied voor Inundatie (De Ronde Hoep)

Projectplan: het Projectplan Noodoverloopgebied De Ronde Hoep, zoals op 26 september 
2017 in concept vastgesteld door het Waterschap

Schadeloket Ronde Hoep: het door het bestuur van het Waterschap ingestelde loket dat 
bevoegd is om alle verzoeken tot schadevergoeding als gevolg van Inundatie in ontvangst te 
nemen, de behandeling daarvan praktisch vorm te geven als ook voorlichting te geven over 
de regels en de (wijze van) behandeling van schadeverzoeken

Stuw: de stuw die op basis van het Projectplan wordt gerealiseerd ter bescherming van de 
wijk Benning

1. DOELSTELLING EN STREKKING

Deze overeenkomst heeft tot doel de afspraken tussen Partijen vast te leggen die leiden tot:
- Onderschrijving van de Beleidsregels door de Veiligheidsregio

Bevoegdheid van het Waterschap tot het inrichten van het Schadeloket Ronde Hoep 
waarmee alle schadeclaims als gevolg van Inundatie kunnen worden behandeld 
Bevoegdheid van het Waterschap tot het in behandeling nemen van en beslissen op 
alle aanvragen om schadevergoeding als gevolg van Inundatie overeenkomstig de 
Beleidsregels.
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2. ROLLEN EN TAKEN

2.1 Veiligheidsregio

De Veiligheidsregio onderschrijft de Beleidsregels en zal het dagelijks bestuur van het 
Waterschap direct na het uitvoeren van het Projectplan mandaat en volmacht verlenen 
uitvoering te geven aan deze Beleidsregels door middel van het door het Waterschap 
ingerichte Schadeloket, voor die gevallen dat het besluit tot inzetten van De Ronde Hoep als 
Noodoverloopgebied op grond van de bevoegdheid van de voorzitter van de 
Veiligheidsregio is genomen.
Het besluit tot verlenen van mandaat en volmacht zal ook de bevoegdheid tot het verlenen 
van ondermandaat en ondervolmacht omvatten.

2.2 Waterschap

Het Waterschap neemt op zich de verantwoordelijkheid voor en de financiële lasten van het 
inrichten van het Schadeloket De Ronde Hoep en het behandelen en beslissen op alle 
verzoeken tot schadevergoeding als gevolg van Inundatie, waarbij maximaal 2.4 miljoen m3 
water is ingelaten.
Het Waterschap neemt ook de financiële lasten van de vergoeding van die schade op zich, 
ongeacht de vraag of het besluit tot Inundatie formeel door het Waterschap of door de 
Veiligheidsregio is genomen, indien sprake is van:

• Extreme weersomstandigheden in een groot deel van het stroomgebied van het 
Amsterdam-Rijnkanaal/Noordzeekanaal; en

• Verdere stijging van het peil op de Amstel dan een verwachte waterstand van NAP - 
0,20 m; en

• Hierdoor inzet van het Noodoverloopgebied door het Waterschap en/of de 
Veiligheidsregio als laatste redmiddel noodzakelijk wordt om grotere schade elders 
te voorkomen, zoals omschreven in het Projectplan.

Het Waterschap zal besluiten het door de Veiligheidsregio te verlenen mandaat te 
aanvaarden.

3 WIJZIGING OF OPZEGGING OVEREENKOMST

Deze overeenkomst kan alleen met instemming van Partijen worden gewijzigd of opgezegd 
indien zich een wijziging van omstandigheden of relevante wetgeving voordoet. Iedere Partij 
kan een wijziging initiëren door dit schriftelijk te kennen te geven onder vermelding van de 
wijziging van omstandigheden die daarvoor aanleiding is.

4 GESCHILLENREGELING

Indien in verband met de uitvoering van onderhavige overeenkomst tussen Partijen een 
geschil ontstaat, wordt, binnen twee maanden nadat één der Partijen schriftelijk te kennen 
heeft gegeven dat er sprake is van een geschil, overleg gevoerd tussen Partijen. Partijen 
zijn dan bevoegd het geschil voor te leggen aan de Nederlandse rechter.
Partijen kiezen domicilie te Amsterdam voor wat betreft de geschillen die uit deze 
overeenkomst voortkomen.
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5 LOOPTIJD VAN DE OVEREENKOMST

De onderhavige overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst 
krijgt gelding tussen partijen, op het moment dat:

Het Projectplan is vastgesteld en onherroepelijk is; en
Het Bestemmingsplan is vastgesteid en onherroepelijk is; en
Het Iniaatwerk en de Stuw overeenkomstig het Projectplan zijn gerealiseerd.

Partijen zullen periodiek, met een maximum interval van 5 jaar, zorgen voor het actualiseren 
van deze overeenkomst in verband met wijzigingen in wetgeving en omstandigheden.

Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud.

Plaats: fXiv^Ve-r eKo Plaats: Amstelveen

Datum: v'i 2ÖI& Datum: 9 juli 2018

Drs. H.B. eenhoorn 
Plaatsvervangend voorzitter VRAA

Bijlagen

1. Het ontwerp-Projectplan
2. De ontwerp-Beleidsregels gevolgschade
3. Het (concept-)mandaatbesluit
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