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Samenvatting
Essentie zienswijze
Ambtshalve wijziging peilgebied 28-5

Ambtshalve wijziging procedure beroepsmogelijkheden
Ambtshalve wijziging kaarten

Ambtshalve wijziging tekstueel
Ambtshalve wijziging baggeronderhoud

1

Flexibel peilbeheer in het zuiden van de polder is
onaanvaardbaar. Alleen één peil voor de hele
polder is aanvaardbaar.

2

Voor Radioweg 3-5 (NERA-complex) worden niet
de actuele peilen vastgelegd. Verzoek tot
maatregelen om hier een vast peil van NAP -3,45
m te handhaven in verband met effect van hoge
peilen op aanwezige bebouwing.

Reactie
Aanpassing plan
Op aanbevelen van de WBC wordt de inrichting van peilgebied 28-5 zodanig aangepast dat nog beter
geanticipeerd kan worden op peilstijgingen als gevolg van extreme neerslag. In plaats van één handmatig in
hoogte verstelbare en één automatische worden twee automatische stuwen op de grens van peilgebied 28-5 en
28-1 gerealiseerd. Hierdoor wordt het beheer technisch gezien eenvoudiger om tijdens extreme neerslag tijdelijk
water vast te kunnen houden in het zuidelijk slotengebied als dat nodig is.
Passage over beroepsmogelijkheden wordt aangepast (actualiseren tekst over Crisis- en herstelwet).
Aanpassing begrenzing Meeruiterdijksepolder op alle kaarten. De zuidelijke grens van de polder ligt één
watergang noordelijker en loopt gelijk met de polderkering.
Op kaart 2 is peilgebied 27-5 toegevoegd en is de juiste begrenzing voor peilgebied 28-1 (conform kaart 3)
aangehouden.
Kaart 13a is toegevoegd, ten behoeve van een duidelijkere weergave van de maatregelen in het zuidelijk deel
van de polder.
Diverse kleine redactionele en tekstuele aanpassingen.
Het baggeren van de primaire watergangen in de Horstermeerpolder zal worden voorbereid in 2015 en
uitgevoerd in 2015 en/ of 2016. De planning voor baggeronderhoud is aangepast om ruimte te geven aan het
voorbereiden en vaststellen van onderhavig peilbesluit. In het ontwerp peilbesluit stond vermeld dat het
baggeronderhoud voor 2013 op de planning stond.
Conserverend peilbesluit legt actuele peilen vast, in het zuiden van
Nee.
de polder kan het peil niet ingesteld worden op NAP -3,45 m in
verband met natuurwetgeving. Een peilverlaging naar NAP -3,45
m zou in strijd zijn met de Natuurbeschermingswet en een
vergunning of ontheffing daarvoor wordt niet verleend wanneer
onvoldoende mitigerende of compenserende maatregelen mogelijk
zijn.
Het opgaan van de locatie in peilgebied 28-5 is nodig voor een
Geen wijziging van peilen ter plaatse van
betere beheersbaarheid van de peilen in het zuiden van de
Radioweg 3-5. Wel wordt in het peilbesluit
Horstermeerpolder. Op grond van onderzoek naar mogelijke
opgenomen dat bij een flexibel peilregime
effecten op bebouwing voorziet het waterschap geen negatieve
geen beheermarge (+/- 5 cm) van
gevolgen als gevolg van instellen van het peilbesluit.
toepassing is.
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3

Essentie zienswijze
Argument dat peil in het zuiden van de polder op
grond van natuurwetgeving niet terug kan naar
NAP -3,45 m kan geen stand houden omdat in het
hele land wordt ingegrepen in ontstane natuur.

4A

In het peilbesluit moet geregeld worden dat de
RWZI niet meer kan lozen op de
Horstermeerpolder.

4B

Wanneer peilen niet voldoen aan het peilbesluit
moet handhavend worden opgetreden.

4C

Inspreker stelt het waterschap aansprakelijk voor
reeds ontstane schade aan bebouwing.
U wijst het waterschap op de verantwoordelijkheid
om escalatie van schade aan bebouwing als gevolg
van het peilbesluit te voorkomen.
Peilstijgingen moeten voorkomen worden door
10% open water te realiseren.

4D

4E

5

Reactie
Het waterschap wenst het advies van de Landsadvocaat in deze te
volgen. Op basis hiervan is het vaststellen van de actuele
waterpeilen het belangrijkste uitgangspunt voor het peilbesluit.
Een peilverlaging naar NAP -3,45 m zou in strijd zijn met de
Natuurbeschermingswet en een vergunning of ontheffing daarvoor
wordt niet verleend wanneer onvoldoende mitigerende of
compenserende maatregelen mogelijk zijn. Een oordeel over de
rechtsgeldigheid van het ingrijpen in andere natuurgebieden valt
buiten het kader van dit peilbesluit.
Het vaste lozingspunt van de rioolwaterzuiveringsinstallatie
Horstermeer komt uit in de Vecht. Daarbij kan lozing van effluent
niet in een peilbesluit geregeld worden.

Aanpassing plan
Nee.

Er zijn bij het waterschap op dit moment geen overtredingen
bekend. Bij overtredingen kan een (schriftelijke) klacht of
handhavingsverzoek worden ingediend.
In de noordoosthoek van de polder zijn de peilen lokaal inderdaad
hoger dan ze zouden moeten zijn. Het betreft specifiek de
waterstand in 8 secundaire sloten in het gebied.
Een aansprakelijkstelling valt buiten het bestek van de
beantwoording van zienswijzen.
Door het conserverende karakter verwacht het waterschap geen
negatieve effecten op bebouwing als gevolg van het peilbesluit.

Nee.

Het watersysteem in de polder voldoet aan de normen uit het
NBW. De ambtshalve wijziging voor peilgebied 28-5 maakt het
watersysteem nog robuuster ten aanzien van wateroverlast.

Nee.

Nee.
Nee.

Nee, de ambtshalve wijziging voor
peilgebied 28-5 heeft een positief effect op
het functioneren van het watersysteem
tijdens extreme neerslag.
Zienswijze en conceptbeantwoording zijn identiek aan zienswijze en conceptbeantwoording van dhr. J. Zwagerman (zie zienswijze nummer 4).
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6

7A

7B

7C

8

Essentie zienswijze
De hoofdwatergang ten westen van de boerderij
aan de Radioweg 1 moet tot peilgebied 28-1
blijven behoren in plaats van onderdeel te worden
van peilgebied 28-5.
Een perceelsloot ten westen van de Radioweg
moet onderdeel van peilgebied 28-1 blijven in
plaats van onderdeel te worden van peilgebied 285.
Bezwaar tegen maatregel 6 (onderzoek afwatering
percelen tussen Middenweg en Dwarsweg) omdat
er geen sprake is van een afwateringsprobleem en
één van de genoemde mogelijke
oplossingsrichtingen is onaanvaardbaar.
Een flexibel peil aan de rand van de polder leidt tot
verslechtering van landbouwgrond, scheurvorming,
verzakking van bebouwing en hogere bouwkosten.
Zorgen over (gevolgen van) het peilbesluit op de
waterkwaliteit, onder andere (drink)waterkwaliteit
voor vee.
Bezwaar tegen instellen van het peil in peilgebied
27-4 (Meeruiterdijksepolder) vanwege
drooglegging en berijdbaarheid aangrenzende
percelen.

9A

Het instellen van een peilgebied met een flexibel
peilbeheer (peilgebied 28-5) is onaanvaardbaar,
hiermee wordt een deel van de waterhuishouding
aan de polder onttrokken.

9B

Het waterbeheer in de afgelopen 20 jaar heeft
gezorgd voor ernstige peilfluctuaties met schade
aan bebouwing en beschoeiing tot gevolg.

Reactie
Aan de twee mogelijke locaties voor de stuw (maatregel 1A) zitten
voor- en nadelen. Vanuit het peilbeheer is er geen specifieke
voorkeur. In overleg met de bewoner (tijdens de voorbereiding op
het peilbesluit) werd de stuw in eerste instantie bij de
Ringwetering geplaatst. Plaatsing naast de boerderij zorgt dat de
watergang onderdeel blijft van het bemalen peilgebied.
Voor de betreffende sloot is het actuele peil inderdaad NAP -3,45
m. Doordat de sloot op de hoofdwatergangen langs de Radioweg
afwatert, wordt deze door het ontwerp peilbesluit onbedoeld
onderdeel van peilgebied 28-5.
Deze maatregel betreft een onderzoeksmaatregel. Het is niet
duidelijk of er inderdaad sprake is van een moeizame afwatering
en of dit tot problemen leidt als dat het geval is. Dit wordt
onderzocht. Alle belanghebbenden worden betrokken.

Aanpassing plan
Wijziging maatregel 1A: de nieuwe stuw
komt bij de boerderij aan de Radioweg 1
in plaats van bij de Ringwetering.

Door het conserverende karakter verwacht het waterschap ten
aanzien van de genoemde punten geen negatieve effecten als
gevolg van het peilbesluit.
Door het conserverende karakter heeft het peilbesluit geen
negatieve effecten op de (drink)waterkwaliteit voor vee.

Nee.

Het actuele peil in het zuidelijk deel van peilgebied 27-4 is lager
dan in het ontwerp peilbesluit op grond van inventarisaties werd
aangenomen. In lijn met het conserverende karakter van het
peilbesluit wordt het peilvoorstel aangepast.
Het inrichten van peilgebieden heeft invloed op de verdeling van
de bergingscapaciteit in de polder. Het watersysteem in de polder
voldoet aan de normen uit het NBW. De ambtshalve wijziging voor
peilgebied 28-5 maakt het watersysteem nog robuuster ten
aanzien van wateroverlast.
Een verband tussen peilfluctuaties (die sinds het begin van de
bemaling van de polder bestaan) en schade is niet aangetoond.
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Extra maatregel 1H:
inrichtingsmaatregelen om de perceelsloot
na instellen van het peilbesluit onderdeel
te laten blijven van peilgebied 28-1.
Nee.

Nee.

Peilgebied 27-4 wordt kleiner dan in het
ontwerp peilbesluit (de begrenzing
verandert). Omdat peil in de praktijk niet
verandert, heeft de wijziging geen
negatieve effecten.
Nee, de ambtshalve wijziging voor
peilgebied 28-5 heeft een positief effect op
het functioneren van het watersysteem
tijdens extreme neerslag.
Nee.

9C

Essentie zienswijze
Het waterbeheer in de afgelopen 20 jaar heeft
gezorgd voor een verslechtering van de
waterkwaliteit (visstand is achteruit gegaan).
Inspreker stelt voor om IJmeerwater direct naar
Kortenhoef aan te voeren.

9D

In het peilbesluit zou moeten worden opgenomen
dat er beter gebaggerd en gehandhaafd wordt.

9E

Hoe kan het dat het terugbrengen van het peil
naar NAP -3,45 m in strijd is met de
natuurbeschermingswet, terwijl hier in andere
gebieden geen rekening mee wordt gehouden.

10

Bezwaar tegen het peilvoorstel voor de
peilgebieden 27-3 en 27-4 (Meeruiterdijksepolder).
Bij de voorgestelde peilen worden de percelen te
nat voor optimale grasproductie, te meer door de
voorgenomen peilverhoging in het
Kortenhoefsepoldertje (‘de Put’).

Reactie
Er is geen aanwijzing voor achteruitgang van de waterkwaliteit.
Door het conserverende karakter heeft het peilbesluit nagenoeg
geen invloed op de waterkwaliteit. Direct aanvoeren van
IJmeerwater naar de Kortenhoefseplassen is ongewenst in verband
met de chlorideconcentratie. Ten opzichte van de
chlorideconcentratie in het centrale deel van de Horstermeerpolder
is de chlorideconcentratie van IJmeerwater verwaarloosbaar.
Het waterschap ziet geen redenen om de huidige afspraken over
beheer en onderhoud in de Horstermeerpolder aan te passen. De
afvoercapaciteit van watergangen en kunstwerken is op orde. De
gemiddelde breedte van de watergangen is niet afgenomen sinds
1994.
Een oordeel over de rechtsgeldigheid van het ingrijpen in andere
natuurgebieden valt buiten het kader van dit peilbesluit. Het
waterschap wenst het advies van de Landsadvocaat betreffende
het vastleggen van de waterpeilen in de Horstermeerpolder te
volgen. Een peilverlaging naar NAP -3,45 m zou in strijd zijn met
de Natuurbeschermingswet en een vergunning of ontheffing
daarvoor wordt niet verleend wanneer onvoldoende mitigerende of
compenserende maatregelen mogelijk zijn.
Omdat het actuele peil in het zuidelijk deel van dit peilgebied lager
is dan werd aangenomen wordt in lijn met het conserverende
karakter van het peilbesluit de begrenzing van peilgebied 27-4
aangepast.
Het actuele peil in peilgebied 27-3 past binnen het huidige beleid.
Bij de afweging is rekening gehouden met de agrarische
bedrijfsvoering. Een afweging ten aanzien van het peil in ‘De Put’
wordt meegenomen in het watergebiedsplan Noordelijke
Vechtplassen.
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Aanpassing plan
Nee.

Nee.

Nee.

Peilgebied 27-4 wordt kleiner dan in het
ontwerp peilbesluit (de begrenzing
verandert). Omdat het peil in de praktijk
niet verandert, heeft de wijziging geen
negatieve effecten.

11

Essentie zienswijze
Inspreker is van mening dat de waterkwaliteit niet
is onderzocht en wijst op de (gevolgen van) hoge
ijzerconcentraties in de Horstermeerpolder
(drenken vee). Kan het kwelwater dat naar
Kortenhoef wordt gepompt niet beter in de
Horstermeerpolder worden gehouden?

12.1

Inspreker vraagt aandacht voor de teruggelopen
waterkwaliteit in de polder en pleit ervoor om het
schone kwelwater in de polder te benutten in
plaats van het naar Kortenhoef te pompen.

12.2

Het reguliere onderhoudsregime in de
Middenwetering is onvoldoende en deze wetering
moet worden gebaggerd. Schouw en handhaving
(op basis van de Keur uit 1973) moeten worden
geïntensiveerd.

Reactie
Relevante effecten (op de waterkwaliteit) van het peilbesluit zijn
beschreven in het achtergrondrapport. In een laaggelegen polder
als de Horstermeer is sprake van brakke en ijzerrijke kwel. Dit
verandert niet als gevolg van het peilbesluit. Informatie over
waterkwaliteit en diergezondheid is verkrijgbaar via bv. de
Gezondheidsdienst voor Dieren.
Het behouden van het kwelwater in de Horstermeerpolder zal de
waterkwaliteit in het centrale deel van de polder niet doen
veranderen. Door de hoge kweldruk wordt het kwelwater via de
kortste route direct naar het gemaal afgevoerd.
Er is geen aanwijzing voor achteruitgang van de waterkwaliteit.
Het suppleren van de Kortenhoefseplassen is nodig ten behoeve
van verdrogingsbestrijding welke onder andere het gevolg is van
het drooghouden van de Horstermeerpolder. Direct aanvoeren van
IJmeerwater naar de Kortenhoefseplassen is ongewenst in verband
met de chlorideconcentratie. Ten opzichte van de
chlorideconcentratie in het centrale deel van de Horstermeerpolder
is de chlorideconcentratie van IJmeerwater verwaarloosbaar.
Overigens is de verwachting dat de aanvoer van IJmeerwater, dan
wel het behouden van kwelwater uit het zuidelijk deel van de
polder in de polder de waterkwaliteit en samenstelling van het
water in het centrale deel van de polder niet zal doen veranderen.
Door de hoge kweldruk wordt het kwelwater via de kortste route
direct naar het gemaal afgevoerd.
De huidige afspraken over beheer en onderhoud zijn voldoende1.
Het is niet nodig en ongewenst om het maaionderhoud in de
Middenwetering te intensiveren. De Ringwetering vormt de
belangrijkste afvoerroute in de polder en bij het huidige
onderhoudsregime werken peilfluctuaties minder door in
(hoofd)watergangen in de buurt van bebouwing.

1

Aanpassing plan
Nee.

Nee.

Zie ambtshalve wijziging planning
baggeronderhoud.

Op de primaire wateren in de Horstermeerpolder is de Keur uit 2011 van toepassing. Als gevolg van overgangsregelingen is wat betreft afmetingen en
onderhoudsverplichtingen voor de overige wateren in de Horstermeerpolder de Keur van het waterschap Drecht en Vecht uit 1994 van toepassing.
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12.3

Essentie zienswijze
Het beperken van peilfluctuaties kan alleen door te
profileren, baggeren én het traploos regelbaar
maken van het gemaal.
Ten aanzien van peilstijgingen tijdens extreme
neerslag sluit u zich aan bij de aanbeveling van de
WBC hieromtrent én vindt u dat ook de sloten in
het zuidelijk natuurgebied moeten bijdragen aan
de bergingscapaciteit, wat betekent dat deze
deugdelijk geprofileerd moeten zijn.

12.4

Inspreker mist een afweging van argumenten voor
het aanpassen van de bestaande pompen versus
het plaatsen van nieuwe pompen en vraagt zich af
of nieuwe pompen niet voordeliger en effectiever
zijn.

12.5

Diverse partijen hebben nader onderzoek naar
schade aan bebouwing aanbevolen, deze
aanbeveling mag niet genegeerd worden.
Inspreker vermoedt dat afkalving van oevers als
gevolg van peilfluctuaties doorwerkt in zandlagen
die de fundering van bebouwing vormen.
Argument Natuurbeschermingswet voor
conserveren van het peil is moeilijk te accepteren.
Het streefpeil voor peilgebied 28-5 zou
NAP -3,45 m moeten zijn, zodat de ruimte tot
NAP -3,30 m gebruikt kan worden voor berging
tijdens extreme neerslagsituaties.
Inspreker verzoekt om toetsingskaders. Wanneer
de beoogde doelen niet worden gehaald zou het
peil weer NAP -3,45 m moeten worden.

12.6

Reactie
In het peilbesluit zijn de maatregelen die inspreker noemt
opgenomen.
Wat betreft het optreden van peilstijgingen voldoet het
watersysteem in de polder aan de normen uit het NBW. De
ambtshalve wijziging voor peilgebied 28-5 maakt het
watersysteem nog robuuster ten aanzien van wateroverlast. Door
deze maatregel kunnen de sloten in het zuidelijk gebied de
bergingscapaciteit vergroten. De diepte van de sloten heeft geen
invloed heeft op de bergingscapaciteit. De breedte van de sloten is
op orde.
Het vervangen van de pompen brengt hoge kosten met zich mee
omdat in dat geval het gehele gemaal vervangen moet worden of
zelfs een nieuwe locatie voor het gemaal moet worden gezocht.
Met de voorgestelde revisie blijft de voorbereidingstijd beperkt,
waarna het Horstermeergemaal weer voor langere tijd volledig
inzetbaar en bedrijfszeker is. Door het traploos regelbaar maken
van de capaciteit van het Horstermeergemaal worden de
peilfluctuaties minder. Het minimale debiet na revisie is door de
grote hoeveelheid kwel afdoende laag.
Een verband tussen peilfluctuaties (die sinds het begin van de
bemaling van de polder bestaan) en schade aan bebouwing is niet
aangetoond. Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft
besloten dat onderzoek naar de oorzaak van schade aan
bebouwing buiten het kader van dit peilbesluit valt.
Het waterschap wenst het advies van de Landsadvocaat in deze te
volgen. Een streefpeil van NAP -3,45 m is hiermee in strijd. Het
peil van NAP -3,30 m is een bovengrens voor het beheer tijdens
normale omstandigheden en is geen peilverhoging. De ambtshalve
wijziging voor peilgebied 28-5 maakt het watersysteem robuuster
ten aanzien van wateroverlast.
Het waterschap faciliteert functies, waaronder natuur. In dit geval
is de peilkeuze gebaseerd op het conserverende karakter van het
peilbesluit en de natuurbeschermingswetgeving. Het behalen van
de natuurdoelen is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de
natuurbeheerder en de provincie.
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Aanpassing plan
Nee, de ambtshalve wijziging voor
peilgebied 28-5 heeft een positief effect op
het functioneren van het watersysteem
tijdens extreme neerslag.

Nee.

Nee.

Nee, de ambtshalve wijziging voor
peilgebied 28-5 heeft een positief effect op
het functioneren van het watersysteem
tijdens extreme neerslag.

12.7

13

Essentie zienswijze
Inspreker betreurt het dat verscheidene
aanbevelingen van de wetenschappelijke
begeleidingscommissie (WBC) niet zijn opgevolgd.
Bezwaar tegen conserveren van het peil in
peilgebied 28-1, gezien een convenant tussen
overheid en landbouw t.a.v. droogleggingsnormen.
Kleine drooglegging belemmert de bedrijfsvoering
en verhoogt het infectierisico met leverbot voor
vee.

Reactie
Het waterschap is van mening dat de aanbevelingen van de WBC
binnen de mogelijkheden van het peilbesluit en de
maatschappelijke context zijn opgevolgd.
Het peilbesluit legt de actuele peilen vast. Om overal in peilgebied
28-1 te voldoen aan richtlijnen uit de Nota Peilbeheer zouden de
grenzen van het peilgebied aangepast moeten worden. Dit is
ongewenst. Tevens heeft een peilverlaging invloed op de
waterkwaliteit en de stabiliteit van oevers en leidt peilverlaging tot
een toename van de kwel. Inspreker kan lokaal maatregelen
nemen om de drooglegging en bedrijfsvoering te verbeteren.
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Aanpassing plan
Nee.

Nee.

1

Procedure
Het ontwerp peilbesluit Horstermeerpolder en Meeruiterdijksepolder is behandeld
in de vergadering van het dagelijks bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en
Vecht (AGV) op 1 oktober 2013 en daarna ter bespreking aangeboden aan de
Commissie van advies en bijstand op 30 oktober 2013. Op 26 november 2013 is
het ontwerp peilbesluit door het dagelijks bestuur van AGV vrijgegeven voor de
inspraak.
Op verzoek van de Bewonersvereniging Horstermeerpolder is er na de vrijgave
van het peilbesluit een overleg geweest met de Wetenschappelijke
begeleidingscommissie op 15 januari 2014 met als doel te beoordelen of het
ontwerp peilbesluit van voldoende wetenschappelijke kwaliteit was voor de ter
visie legging. De resultaten van dit overleg zijn teruggekoppeld aan het Bestuurlijk
Overleg Horstermeerpolder, waarna het ontwerp peilbesluit ter visie is gelegd.
Het voorliggende rapport is het verslag van inspraak naar aanleiding van de ter
visie legging van het ontwerp Peilbesluit Horstermeerpolder en
Meeruiterdijksepolder. Het plan heeft van 24 maart 2014 tot en met 4 mei 2014
ter visie gelegen. Gedurende deze periode was er voor belanghebbenden de
gelegenheid tot reageren. Door middel van een advertentie in de regionale krant is
op 20 maart 2014 kenbaar gemaakt dat het plan ter visie is gelegd op:
•

het hoofdkantoor van Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam;

•

het gemeentehuis van Wijdemeren, Rading 1, 1231 KB Loosdrecht;

•

www.agv.nl/horstermeerpolder.

Belanghebbenden die op de publieksbijeenkomst (26 april 2012) aanwezig zijn
geweest of hun interesse op een andere manier aan ons kenbaar hebben gemaakt
zijn per brief op de hoogte gesteld. Op 2 april 2014 is een informatiebijeenkomst
over het ontwerp peilbesluit en de inspraakprocedure gehouden. Tevens is
vooroverleg gevoerd, in de vorm van bijeenkomsten of individueel, met betrokken
belanghebbenden en instanties. Verder zijn (veld)bezoeken gebracht aan
belanghebbenden en stond er informatie op internet.
In totaal zijn er dertien zienswijzen ingediend. Deze hebben voor één peilgebied
geleid tot wijziging van het peil uit het ontwerp peilbesluit. Daarnaast worden de
toelichting op het ontwerp peilbesluit en de bijbehorende maatregelen op enkele
punten gewijzigd en zijn er enkele ambtshalve wijzigingen in het ontwerp
peilbesluit doorgevoerd. In de voorliggende nota wordt ingegaan op de
zienswijzen, de beantwoording hiervan en de wijzigingen.
Het Peilbesluit Horstermeerpolder en Meeruiterdijksepolder wordt samen met het
verslag van inspraak voorgelegd aan het algemeen bestuur van het
hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Indien het algemeen bestuur instemt
met de voorgestelde beantwoording van de zienswijzen en de voorgestelde
wijzigingen in het ontwerpplan, stelt het algemeen bestuur het Peilbesluit
Horstermeerpolder en Meeruiterdijksepolder definitief vast. Het
hoogheemraadschap maakt het vaststellingsbesluit bekend door middel van
publicatie. In de publicatie worden de beroepsmogelijkheden vermeld.
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Beroepsmogelijkheden
Gedurende zes weken na bekendmaking van het vastgestelde peilbesluit, kan
beroep worden ingesteld bij de rechtbank Amsterdam. Na beroep bij de rechtbank
kan eventueel hoger beroep ingesteld worden bij de afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State.
Als de beroepstermijn is verlopen en er is geen beroep ingesteld dan is het
Peilbesluit Horstermeerpolder en Meeruiterdijksepolder onherroepelijk.
Het plan bevat wijzigingen aan waterstaatswerken en bevat daarom
projectplannen als bedoeld in artikel 5.4 Waterwet. Hierop is de Crisis- en
herstelwet van toepassing. Omdat afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en
herstelwet van toepassing is, geldt voor het indienen van beroep tegen het
vaststellen van de wijzigingen aan waterstaatswerken dat:
-

de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen;

-

het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn
geen gronden zijn ingediend, en

-

deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als
beroep is ingesteld, kan in spoedeisende gevallen de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Amsterdam worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen.
Adres van de Rechtbank Amsterdam
Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuur/asxp. Daarvoor moet u wel beschikken over
een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de
precieze voorwaarden.
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2

Reacties
Het ontwerp Peilbesluit Horstermeerpolder en Meeruiterdijksepolder heeft vanaf 24
maart 2014 tot en met 4 mei 2014 ter visie gelegen. Naar aanleiding daarvan zijn
er dertien zienswijzen binnengekomen, te weten van:
1

Dhr. L. Kostelijk, Middenweg 13, 1394 AC, Nederhorst Den Berg;

2

Verkleij dienstverlening in ruimtelijke plannen, namens dhr. J. Hermsen,
Emmaweg 58a, 2141 LH, Kortenhoef;

3

R.H. Brandt, Middenweg 15, 1394 AC, Nederhorst Den Berg;

4

Dhr. J. Zwagerman, Middenweg 127A, 1394 AG, Nederhorst Den Berg;

5

Jan Zwagerman Holding B.V., Middenweg 157, 1394 AH, Nederhorst Den
Berg;

6

Dhr. K. Stoker, Radioweg 1, 1394 AR, Nederhorst Den Berg;

7

C.J.M. en J.C.A van Tol, Middenweg 71, 1394 AD, Nederhorst Den Berg;

8

Dhr. A.C.M. Schoordijk, Bergseweg 36, 3633 AK, Vreeland;

9

L. Hogenberg, Middenweg 76, 1394 AM, Nederhorst Den Berg;

10 Maatschap Voorn, Vreelandseweg 53, 1394 BL, Nederhorst Den Berg;
11 Mevr. A.J.M. Kamer, Machineweg 52, 1394 AW, Nederhorst Den Berg;
12 Dhr. L. Smits, mede namens de Bewonersvereniging Horstermeerpolder,
Dwarsweg 20, 1394 AZ, Nederhorst Den Berg;
13 Dhr. G.C. van den Broek, Eilandseweg 17A, 1394 JG, Nederhorst Den Berg.
Drie van de zienswijzen zijn op verzoek van de betreffende inspreker toegelicht
tijdens een hoorzitting. Het betreft de zienswijzen van Verkleij dienstverlening in
ruimtelijke plannen, dhr. Stoker en Maatschap Voorn.
De zienswijzen zijn meegenomen in een herbeoordeling van het ontwerp
peilbesluit, zoals dat ter visie heeft gelegen. Voor het hoogheemraadschap hebben
deze reacties geleid tot het doorvoeren van enkele aanpassingen aan (de
toelichting op) het peilbesluit en de bijbehorende maatregelen. In hoofdstuk 3
worden de ingediende zienswijzen in concept beantwoord. Een kopie van de
zienswijzen is opgenomen in bijlage 1. Verslagen van de hoorzitting zijn
opgenomen in bijlage 2.
Peilfluctuaties en peilstijgingen
In diverse zienswijzen wordt gesproken over peilfluctuaties, peilschommelingen,
peilveranderingen, etc. Veranderingen van de waterstand in de tijd kunnen
verschillende oorzaken hebben. Om verwarring te voorkomen gebruiken wij
afhankelijk van de bedoelde situatie in de beantwoording van de zienswijze
consequent één term, in overeenstemming met onderstaande definities:
 Peilfluctuaties, veranderingen van de waterstand in de tijd als gevolg van het
aan- en afslaan van het gemaal.
 Peilstijgingen, (tijdelijke) verandering van de waterstand als gevolg van
extreme neerslag. Wanneer het gedurende langere tijd hard regent en de
neerslagintensiteit de specifieke gemaalcapaciteit overschrijdt, stijgt het
waterpeil in de polder. Nadat het stopt met regenen duurt het nog enige tijd
voordat het gemaal de waterstand omlaag heeft gebracht tot streef peil.
 Peilveranderingen, deze term gebruiken we als verzamelterm of voor
veranderingen van de waterstand (in de tijd) als gevolg van andere oorzaken
(bijvoorbeeld een lozing, het aanvoeren van water van buitenaf, etc).
De keuze van de term die wij in een beantwoording hanteren baseren we op de
context waarin het woord peilfluctuaties (of een vergelijkbare term) in de
zienswijze wordt gebruikt.
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3
3.1

Beantwoording zienswijzen
Dhr. L. Kostelijk
Middenweg 13, 1394 AC, Nederhorst Den Berg

Op 27 november 2014 heeft het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht (AGV) het Peilbesluit Horstermeerpolder en
Meeruiterdijksepolder vastgesteld. U hebt een zienswijze op het plan ingediend.
Waternet heeft uw zienswijze op 10 april 2014 ontvangen. Wij bedanken u voor de
tijd en energie die u in dit plan heeft gestoken door een actieve bijdrage te leveren
aan een doordacht besluit.
Inhoud zienswijze
In uw zienswijze geeft u aan dat een flexibel peil met een bovengrens van
NAP -3,30 m in het zuiden van de Horstermeerpolder een onaanvaardbaar plan is
en dat alleen één peil voor de gehele polder aanvaardbaar is. Het werken met
verschillende peilen in de Horstermeerpolder is naar uw mening onaanvaardbaar
vanwege de volgende redenen:
-

Aanleg van peilgebieden en handhaving van peilen is kostbaar.

-

De peilen zijn risicovol voor de woningen in het midden van de polder, dit is
reeds zichtbaar in de vorm van schade aan woningen.

Daarnaast verbaast u zich erover dat het waterschap, verantwoordelijk voor
waterbeheer en waterkwaliteit in droogmakerijen, zich onttrekt aan haar
verplichtingen aan betalende burgers, ten gunste van de natuur.
Beoordeling zienswijze
Uw zienswijze heeft niet geleid tot een aanpassing van het peilbesluit. Hieronder
worden de overwegingen van het waterschap ten aanzien van uw zienswijze
gegeven.
-

Het peilbesluit Horstermeerpolder en Meeruiterdijksepolder legt de actuele
peilen in de polder vast. Dit is gebaseerd op een advies van de Landsadvocaat,
de Natuurbeschermingswet en het feit dat deze gebieden in de EHS en
Natura2000 gebied liggen. Het waterschap wenst het advies van de
Landsadvocaat hierin te volgen. Het verlagen van de actuele peilen naar NAP3,45 m zou significant nadelige gevolgen hebben voor een deel van de daar
aanwezige flora en fauna zonder dat daarvoor voldoende mitigerende of
compenserende maatregelen mogelijk zijn. Een dergelijke peilverlaging zou
daardoor in strijd zijn met de Natuurbeschermingswet en een vergunning of
ontheffing daarvoor wordt niet verleend, wanneer onvoldoende mitigerende of
compenserende maatregelen mogelijk zijn. Dit heeft tot gevolg dat het instellen
van een peil van NAP -3,45 m voor de gehele Horstermeerpolder geen optie is.

-

Voor drie gebieden in het zuiden van de Horstermeerpolder verschillen de
peilen van sloot tot sloot. In het peilbesluit worden deze peilgebieden
samengevoegd tot één nieuw peilgebied (28-5) zodat met enkele kunstwerken
het peil in het peilgebied kan worden geregeld. Dit verbetert de
beheersbaarheid van de peilen in het gebied. De (éénmalige) kosten die
hiermee samenhangen:
o zijn niet uitzonderlijk ten opzichte van kosten voor inrichtingsmaatregelen
ten behoeve van peilbesluiten in andere gebieden;
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o zijn nodig voor een betere beheersbaarheid van de peilen en dragen bij aan
het hoofddoel van het peilbesluit namelijk het scheppen van duidelijkheid
over de te handhaven peilen.
Wat betreft de handhaving van peilen en daarmee samenhangende kosten is
het waterschap van mening dat handhaving van peilen kosteneffectiever wordt
door het instellen van één peilgebied in het zuidelijk deel van de polder.
-

Ten aanzien van de risico’s voor de woningen in het midden van de polder
wordt verwezen naar het uitgevoerde grondwateronderzoek in het kader van
het peilbesluit. De resultaten van het onderzoek wijzen uit dat de
veranderingen in kwel en stijghoogte in het midden van de polder als gevolg
van de oppervlaktewaterpeilen in het zuiden van de polder zeer beperkt zijn
(zie paragraaf 6.3.2 van het achtergrondrapport bij het peilbesluit). Deze
beperkte veranderingen hebben naar verwachting geen negatieve gevolgen
voor de bebouwing in het midden van de polder.

-

Tijdens de voorbereiding op het peilbesluit is door het dagelijks bestuur van het
waterschap besloten dat binnen het peilbesluit geen onderzoek wordt gedaan
naar reeds gemelde schade aan bebouwing.

-

Met betrekking tot de verplichtingen van het waterschap ten aanzien van
waterbeheer en waterkwaliteit volgt het waterschap bij het opstellen van
peilbesluiten het vigerende beleid wat onder andere is vastgelegd in de Nota
Peilbeheer van AGV en in wetgeving en beleid van hogere overheden.
Onderdeel van dit beleid is dat bij het opstellen van een peilbesluit alle
belangen tegen elkaar moeten worden afgewogen. Hierbij wordt rekening
gehouden met de verschillende functies in het gebied, zoals wonen, landbouw
en natuur. Ook bij de voorbereiding op het peilbesluit voor de
Horstermeerpolder en de Meeruiterdijksepolder is dit gebeurd. Specifiek voor
dit gebied zijn afspraken gemaakt over het nemen van een conserverend
peilbesluit.

Bekendmaking peilbesluit en vervolgprocedure
De vaststelling van het peilbesluit wordt op 1 december 2014 bekend gemaakt op
www.overheid.nl en op de website www.agv.nl. Op www.overheid.nl vindt u alle
officiële bekendmakingen van het waterschap in het digitale Waterschapsblad. Ook
U kunt zich via deze site abonneren op een e-mailservice bekendmakingen in uw
postcodegebied. Zo krijgt u automatisch alle officiële bekendmakingen van het
waterschap in uw mailbox.
Een kopie van de bekendmaking treft u bijgaand aan. Tegen het besluit tot
vaststelling van het peilbesluit kunnen belanghebbenden tot en met 11 januari
2015 beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam. Meer informatie hierover is in
de bekendmaking opgenomen.
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AGV vertrouwt erop uw zienswijze hiermee voldoende te hebben behandeld.
Indien u nog vragen hebt naar aanleiding van deze brief, kunt u contact opnemen
met dhr. J. Hofstra. Zijn telefoonnummer en emailadres zijn in het briefhoofd
vermeld.
Hoogachtend,

Dhr. drs. H.J. Kelderman

Dhr. dr. ir. G.M. Van den Top

secretaris-directeur

dijkgraaf

Bijlage(n)

kopie bekendmaking in MEDIA, inclusief beroepsprocedure
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3.2

Verkleij dienstverlening in ruimtelijke plannen, namens dhr. J. Hermsen
Verkleij dienstverlening in ruimtelijke plannen , Truus Oversteegenstraat 46, 3417 CN, Montfoort

Geachte heer Verkleij,
Op 27 november 2014 heeft het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht (AGV) het Peilbesluit Horstermeerpolder en
Meeruiterdijksepolder vastgesteld. U hebt een zienswijze op het plan ingediend.
Waternet heeft uw zienswijze op 22 april 2014 ontvangen. Daarnaast hebt u uw
zienswijze toegelicht tijdens een hoorzitting op 19 juni 2014. Wij bedanken u voor
de tijd en energie die u in dit plan heeft gestoken door een actieve bijdrage te
leveren aan een doordacht besluit.
Inhoud schriftelijke zienswijze
A.

In uw zienswijze geeft u aan dat het “NERA complex” aan de Radioweg 3-5
deel uitmaakt van het vigerende peilgebied 28-1 met een vast waterpeil van
NAP -3,45 m en dat het complex in de actuele situatie in peilgebied 28-2 ligt
met eveneens een vast peil van NAP -3,45 m. U wijst er op dat in de
voorbereiding op het peilbesluit bestuurlijke afspraken zijn gemaakt,
waaronder het nemen van een conserverend peilbesluit (vastleggen actuele
peilen). Vervolgens stelt u vast dat dit ter plaatse van Radioweg 3-5 niet
gebeurt. Deze locatie wordt namelijk onderdeel van peilgebied 28-5 met een
flexibel peil (bovengrens NAP -3,30 m, ondergrens NAP -3,45 m).

B.

U mist een motivatie voor het overgaan op een flexibel peilregime en
constateert dat voor deze locatie het peilbesluit door bovenstaande
verandering van peilgebied een peilverhoging van 0,15 m (0,20 m inclusief
afwijkingsbevoegdheid) betekent. Dit is zowel onaanvaardbaar voor de
aanwezige bebouwing als voor u. U bent van mening dat ten aanzien van het
verminderen van de drooglegging geen zorgvuldige afweging is gemaakt. U
acht aanpassing van het plan/ treffen van aanvullende maatregelen
noodzakelijk om het vaste peil van NAP -3,45 m ter plaatse van het “NERA
complex” te handhaven.

C.

Terzijde merkt u op dat aan het overgaan van de locatie van peilgebied 28-1
(vigerend) naar 28-2 (actueel) geen rechtsgeldig besluit vooraf is gegaan.

Hoorzitting
In aanvulling op uw schriftelijke zienswijze heeft een hoorzitting op het kantoor
van Waternet plaatsgevonden. Samengevat is tijdens deze hoorzitting naar voren
gekomen dat:
-

Het voorgestelde flexibele peil niet zo zeer een probleem is voor het
hoofdgebouw, maar wel voor de overige gebouwen op het complex omdat deze
later zijn aangelegd.

-

De aanwezige bebouwing nu al problemen ondervindt van de (hoge)
waterstanden. Er is sprake van natte kelderruimten.

-

U van mening bent dat de peilen in de sloten rondom het NERA-complex in de
actuele situatie niet afwijken van NAP -3,45 m.
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-

U er op rekent dat voldoende onderzoek wordt gedaan naar het effect van de
peilverandering op de bebouwing aan de Radioweg 3-5.

-

U voorstelt om de sloten rondom het gebouw aan de noordkant van het NERA
terrein te verbinden met de Ringwetering zodat deze onderdeel worden van
peilgebied 28-1.

Beoordeling zienswijze
Uw constateringen ten aanzien van de ligging van het NERA complex
(Radioweg 3-5) in het vigerende, actuele en toekomstige peilgebied zijn juist en
ook uw opmerking over de bestuurlijke afspraken is correct. Uw voorstel om de
sloten rondom het NERA-complex aan de noordkant te verbinden met de
Ringwetering wordt echter niet overgenomen. Onderstaand worden de
overwegingen van het waterschap gegeven om niet op uw voorstel in te gaan. Wel
wordt in het peilbesluit opgenomen dat bij een flexibel peilregime geen
beheermarge (+/- 5 cm) van toepassing is. Het waterschap heeft kennis genomen
van de problemen bij de gebouwen van het NERA-complex als gevolg van de
(grond)waterstanden en hier nader onderzoek naar gedaan. Ook de resultaten van
dit onderzoek worden onderstaand toegelicht, evenals de overige punten die u
naar voren hebt gebracht.
A. Voor het zuiden van de Horstermeerpolder is de actuele peilenkaart een
vereenvoudigde weergave van de actuele situatie. De waterstand in dit gebied
verschilt van sloot tot sloot. Uit verschillende inventarisaties die de afgelopen
jaren zijn uitgevoerd is gebleken dat de peilen in de watergangen rondom het
NERA gebouw overwegend hoger zijn dan NAP -3,45 m (zie bijlage 2 van deze
brief voor een gedetailleerde weergave van gemeten peilen). De gemeten
waterpeilen in de wegsloot variëren tussen NAP -3,20 m en -3,30 m. Ook
historisch gezien is het aannemelijk dat de peilen rondom het NERA-complex
altijd hoog geweest zijn. Het formeel opgaan van Radioweg 3-5 (oppervlakte
ca. 1,3 ha) in toekomstig peilgebied 28-5 is nodig om de gebieden 28-4.1, 284.2 en 28-5 samen te voegen en leidt tot betere beheersbaarheid van de peilen
in het zuiden van de Horstermeerpolder. Voor het gebied rond het NERAcomplex is het actuele peil overigens NAP -3,23 m (actueel peilgebied 28-5) en
betekent het peilbesluit een geringe peilverlaging.
B. Om een zorgvuldige afweging te maken zijn de mogelijke effecten van de
peilverandering op de aanwezige bebouwing onderzocht (zie bijlage 2 van deze
brief voor aanvullende informatie. Zowel in het verleden als heden heeft de
grondwaterspiegel altijd ruim boven de laagste keldervloer gelegen. Het
voorliggende peilbesluit verandert deze situatie niet. Algemeen geldt dat de
(perceel)eigenaar zelf verantwoordelijk is voor het waterdicht maken van een
ondergrondse verblijfsruimte, zoals een kelder of souterrain, om te voorkomen
dat er grondwater (of hemelwater) kan binnendringen.
De keuze voor flexibel peilbeheer in dit gebied tussen NAP -3,45 m en
NAP -3,30 m sluit aan bij de actuele situatie in het gebied, waarin het peil van
sloot tot sloot verschilt. De bovengrens van NAP -3,30 is ten opzichte van de
actuele situatie geen peilverhoging. Hierdoor is sprake van een bepaalde
dynamiek in het watersysteem. De keuze voor flexibel peilbeheer sluit
bovendien aan bij de Nota Peilbeheer van AGV. Deze nota geeft aan dat voor
(toekomstige) natuur wordt gestreefd naar flexibel peilbeheer, hierdoor
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ontstaat een dynamisch watersysteem. Dynamiek in het watersysteem is onder
andere belangrijk voor de ontwikkeling van oevervegetatie (terrestrische
natuur). In de Nota Peilbeheer is overigens vastgelegd dat bij een flexibel
peilregime geen beheermarge kan worden toegepast. In hoofdstuk 3 van het
ontwerp peilbesluit (formele tekst), wordt opgenomen dat bij een flexibel
peilregime geen beheermarge (+/- 5 cm) van toepassing is. Dit betekent dat er
bij waterstanden boven de bovengrens (NAP -3,30 m) water wordt afgelaten
via de stuwen op de grens van het peilgebied. Wanneer het waterpeil onder de
ondergrens komt (NAP -3,45 m), wordt (in theorie) water ingelaten. In de
praktijk zal dit laatste niet nodig zijn door de hoge kweldruk in dit gebied.
C. Ten aanzien van uw opmerking over het feit dat aan het overgaan van het
NERA-complex (Radioweg 3-5) van peilgebied 28-1 (vigerend) naar 28-2
(actueel) in het verleden en het ontstaan van peilgebieden in het zuidelijk deel
van de Horstermeerpolder geen rechtsgeldig besluit vooraf is gegaan, verwijzen
we naar paragraaf 4.10 uit het achtergrondrapport bij het peilbesluit over de
geschiedenis van het ANKO-project. Alle kunstwerken die zijn aangelegd in het
kader van het ANKO-project zijn rechtsgeldig op grond van de Keur van
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (2011)2.
Ten slotte willen wij u nog wijzen op een voor u relevante ambtelijke aanpassing
van het peilbesluit. Op aanbevelen van de Wetenschappelijke
begeleidingscommissie wordt de inrichting van (toekomstig) peilgebied 28-5
zodanig aangepast dat er in de polder nog beter geanticipeerd kan worden op
peilstijgingen als gevolg van extreme neerslag. In plaats van één handmatig in
hoogte verstelbare en één automatische stuw, komen er twee automatische
stuwen op de grens van dit peilgebied en peilgebied 28-1 zodat tijdens extreme
neerslag indien nodig water kan worden vastgehouden boven de bovengrens van
het flexibele peilregime. Voor meer informatie over deze ambtshalve wijziging
wordt verwezen naar hoofdstuk 4 uit het verslag van inspraak op onze website
www.agv.nl.

Bekendmaking peilbesluit en vervolgprocedure
De vaststelling van het peilbesluit wordt op 1 december 2014 bekend gemaakt op
www.overheid.nl en op de website www.agv.nl. Op www.overheid.nl vindt u alle
officiële bekendmakingen van het waterschap in het digitale Waterschapsblad. Ook
U kunt zich via deze site abonneren op een e-mailservice bekendmakingen in uw
postcodegebied. Zo krijgt u automatisch alle officiële bekendmakingen van het
waterschap in uw mailbox.
Een kopie van de bekendmaking treft u bijgaand aan. Tegen het besluit tot
vaststelling van het peilbesluit kunnen belanghebbenden tot en met 11 januari
2015 beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam. Meer informatie hierover is in
de bekendmaking opgenomen.

2

Voor alle kunstwerken die vóór 2002 zijn aangebracht wordt geacht vergunning te zijn
verleend, conform de Keur (artikel 5.1 lid 2: “Voor werken, woonschepen en drijvende
inrichtingen in, boven of onder wateren en/of de beschermingszones daarvan die
aantoonbaar vóór 1 januari 2002 zijn aangebracht of afgemeerd op de betreffende locatie, in
strijd met het bepaalde in deze Keur, wordt geacht vergunning te zijn verleend”).
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AGV vertrouwt erop uw zienswijze hiermee voldoende te hebben behandeld.
Indien u nog vragen hebt naar aanleiding van deze brief, kunt u contact opnemen
met dhr. J. Hofstra. Zijn telefoonnummer en emailadres zijn in het briefhoofd
vermeld.
Hoogachtend,

Dhr. drs. H.J. Kelderman

Dhr. dr. ir. G.M. Van den Top

secretaris-directeur

dijkgraaf

Bijlage(n)

1.

kopie bekendmaking in MEDIA, inclusief beroepsprocedure

2.

peilmetingen en onderzoek effecten bebouwing NERA-complex
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Bijlage 2: peilmetingen en onderzoek effecten bebouwing NERA-complex
Peilmetingen rondom NERA-complex 5 oktober 2010

Onderzoek effecten bebouwing NERA-complex

-

In het najaar van 2012 zijn hoogtemetingen op en rondom het NERA complex
uitgevoerd. Hierbij zijn waterstanden, terreinhoogten en (kelder)vloerhoogten
ingemeten. De meetgegevens zijn geanalyseerd en de vloerhoogten zijn
vergeleken met (grond)waterstanden. Hieruit blijkt dat de hoogte van de
keldervloer bijna een meter onder de grondwaterstand ligt en dat dit altijd het
geval is geweest.

-

Naar aanleiding van de hoorzitting is gekeken naar de (lokale)
geohydrologische effecten van de peilverandering in dit gebied. Op basis van de
peilverhoging en gegevens van de bodemopbouw is de opbolling van de
grondwaterspiegel3 berekend ter plaatse van de bebouwing. De toename van
de opbolling is minder dan 10 cm. Het waterschap verwacht als gevolg van een
dergelijke verandering van de opbolling geen negatief effect op de bebouwing.

3

Het maximale hoogteverschil tussen het peil in de watergangen en de grondwaterstand
daartussen in een afvoersituatie.
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3.3

R.H. Brandt
Middenweg 15, 1394 AC, Nederhorst Den Berg

Geachte heer Brandt,
Op 27 november 2014 heeft het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht (AGV) het Peilbesluit Horstermeerpolder en
Meeruiterdijksepolder vastgesteld. U hebt een zienswijze op het plan ingediend.
Waternet heeft uw zienswijze op 30 april 2014 ontvangen. Wij bedanken u voor de
tijd en energie die u in dit plan heeft gestoken door een actieve bijdrage te leveren
aan een doordacht besluit.
Inhoud zienswijze
Uw zienswijze heeft betrekking op de peilafweging en betreft specifiek de
peilgebieden 28-4.1, 28-4.2 en 28-5. Voor deze gebieden is de peilkeuze
gebaseerd op het advies van de Landsadvocaat, de Natuurbeschermingswet en het
feit dat de betreffende gebieden in de EHS en Natura2000 gebied liggen. Op grond
van genoemde wet- en regelgeving kan het peil in deze gebieden niet terug
gebracht worden naar NAP -3,45 m.
U bent van mening dat dit argument geen stand kan houden omdat in het hele
land wordt ingegrepen in ontstane natuur. Hierbij haalt u diverse voorbeelden aan.
Ten slotte verzoekt u het waterschap opnieuw de mogelijkheden te onderzoeken
om in de gehele polder een peil van NAP -3,45 m in te stellen en de onderbouwde
uitkomsten van dit onderzoek bekend te maken bij de definitieve vaststelling van
het peilbesluit.
In uw zienswijze geeft u tevens aan dat u zich aansluit bij de zienswijze van de
Bewonersvereniging van de Horstermeerpolder.
Beoordeling zienswijze
Uw zienswijze heeft niet geleid tot een aanpassing van het peilbesluit. Het
opnieuw instellen van een onderzoek naar de mogelijkheden om in de gehele
polder een peil in te stellen van NAP -3,45 m is niet aan de orde.
Hierbij worden onderstaande overwegingen van het waterschap gegeven.
-

De Natuurbeschermingswet 1998 vormt de invulling van de
gebiedsbescherming van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn en heeft tot
doel het beschermen en in stand houden van bijzondere gebieden in Nederland,
waaronder Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten. Het
bevoegd gezag is Gedeputeerde Staten van de provincie waarbinnen het gebied
valt. Het zuiden van de Horstermeerpolder is onderdeel van het Natura2000
gebied Oostelijke Vechtplassen. Voor de instandhouding van de in dit
Natura2000 gebied voorkomende beschermde natuurwaarden en habitattypen
is het van belang dat het waterpeil niet wordt verlaagd. Voor de volledige
wettekst van de Natuurbeschermingswet 1998 wordt verwezen naar
www.wetten.nl.
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-

De Landsadvocaat heeft op basis van een analyse van de vigerende wet- en
regelgeving (waaronder de Natuurbeschermingswet) geadviseerd de actuele
waterpeilen te vast te leggen. Het verlagen van de actuele peilen naar NAP 3,45 m zou significant nadelige gevolgen hebben voor een deel van de daar
aanwezige flora en fauna zonder dat daarvoor voldoende mitigerende of
compenserende maatregelen mogelijk zijn. Een dergelijke peilverlaging zou
daardoor in strijd zijn met de Natuurbeschermingswet en een vergunning of
ontheffing daarvoor wordt niet verleend, wanneer onvoldoende mitigerende of
compenserende maatregelen mogelijk zijn. Het waterschap wenst dit advies te
volgen en niet tegen landelijk beleid in te gaan. Het advies vormde de
aanleiding voor het bestuurlijke besluit tot het nemen van een conserverend
peilbesluit. Op grond van dit besluit is het vaststellen van de actuele
waterpeilen het belangrijkste uitgangspunt voor het voorliggende peilbesluit.
Het opnieuw instellen van een onderzoek naar de mogelijkheden om in de
gehele polder een peil in te stellen van NAP -3,45 m is daarom niet aan de
orde.

-

Een oordeel over de rechtsgeldigheid van het ingrijpen in andere
natuurgebieden valt buiten het kader van dit peilbesluit.

Voor de beantwoording van de zienswijze van de Bewonersvereniging
Horstermeerpolder verwijzen wij u naar het volledige verslag van inspraak op onze
website www.agv.nl.
Bekendmaking peilbesluit en vervolgprocedure
De vaststelling van het peilbesluit wordt op 1 december 2014 bekend gemaakt op
www.overheid.nl en op de website www.agv.nl. Op www.overheid.nl vindt u alle
officiële bekendmakingen van het waterschap in het digitale Waterschapsblad. Ook
U kunt zich via deze site abonneren op een e-mailservice bekendmakingen in uw
postcodegebied. Zo krijgt u automatisch alle officiële bekendmakingen van het
waterschap in uw mailbox.
Een kopie van de bekendmaking treft u bijgaand aan. Tegen het besluit tot
vaststelling van het peilbesluit kunnen belanghebbenden tot en met 11 januari
2015 beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam. Meer informatie hierover is in
de bekendmaking opgenomen.
AGV vertrouwt erop uw zienswijze hiermee voldoende te hebben behandeld.
Indien u nog vragen hebt naar aanleiding van deze brief, kunt u contact opnemen
met dhr. J. Hofstra. Zijn telefoonnummer en emailadres zijn in het briefhoofd
vermeld.
Hoogachtend,

Dhr. drs. H.J. Kelderman

Dhr. dr. ir. G.M. Van den Top

secretaris-directeur

dijkgraaf

Bijlage(n)

kopie bekendmaking in MEDIA, inclusief beroepsprocedure
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3.4

Dhr. J. Zwagerman
Middenweg 127A, 1394 AG, Nederhorst Den Berg

Geachte heer Zwagerman,
Op 27 november 2014 heeft het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht (AGV) het Peilbesluit Horstermeerpolder en
Meeruiterdijksepolder vastgesteld. U hebt een zienswijze op het plan ingediend.
Waternet heeft uw zienswijze op 2 mei 2014 ontvangen. Wij bedanken u voor de
tijd en energie die u in dit plan heeft gestoken door een actieve bijdrage te leveren
aan een doordacht besluit.
Inhoud zienswijze
In uw zienswijze geeft u aan dat u zich aansluit bij de zienswijze van de
Bewonersvereniging van de Horstermeerpolder. Daarnaast omvat uw zienswijze de
volgende punten (kort samengevat):
A. In het peilbesluit moet geregeld worden dat de RWZI geen (deels ongezuiverd)
water meer kan lozen op het oppervlaktewater van de Horstermeerpolder
omdat dit schadelijk is voor de waterkwaliteit en leidt tot ongewenste
peilveranderingen.
B. ANKO (noord) leidt tot verhoogde peilen in het noordelijk deel van de
Horstermeerpolder. U pleit voor één peil in dit deel van de polder, zoals
vastgelegd is in het peilbesluit. Bij overtredingen moet handhavend worden
opgetreden.
C. Als gevolg van peilveranderingen, en peilverhogingen in het zuidelijk deel van
de Horstermeerpolder is schade ontstaan aan gebouwen. Voorlopige resultaten
van geotechnisch onderzoek4 hebben aangetoond dat peilveranderingen het
verzakken van bebouwing hebben veroorzaakt en u stelt het waterschap
aansprakelijk voor reeds ontstane schade aan bebouwing.
D. Tevens geeft u aan dat het nieuwe peilbesluit zo nodig herroepen moet worden
om escalatie van de schade aan bebouwing te voorkomen. Hierbij wijst u
specifiek op de verantwoordelijkheid van het waterschap met betrekking tot de
gevolgen van de hogere peilen in het zuiden van de Horstermeerpolder.
E. In het peilbesluit moet worden opgenomen dat peilstijgingen (en schadelijke
gevolgen) in de toekomst voorkomen worden door in de polder minimaal 10%
open water te realiseren. In uw visie is de actuele 7% open water onvoldoende
om een neerslagoverschot te bergen.
Beoordeling zienswijze
Uw zienswijze heeft ten aanzien van de punten A, B, C en D niet geleid tot
aanpassing van het peilbesluit. Naar aanleiding van een aanbeveling van de
wetenschappelijke begeleidingscommissie is er een (ambtelijke) wijziging in het
peilbesluit doorgevoerd, welke een positief effect heeft op punt E in bovenstaande
tekst. Onderstaand wordt ingegaan op alle punten uit uw zienswijze. Voor de
beantwoording van de zienswijze van de Bewonersvereniging Horstermeerpolder

4

In opdracht van u uitgevoerd door Lankelma geotechnisch adviesbureau.
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verwijzen wij u naar het volledige verslag van inspraak op onze website
www.agv.nl.
A. Over dit punt is door het waterschap eerder overleg met u gevoerd naar
aanleiding van een klacht van u (november 2013). Het vaste lozingspunt van
de rioolwaterzuiveringsinstallatie Horstermeer komt uit in de Vecht. Gezuiverd
afvalwater (effluent) wordt normaal dus buiten de polder geloosd. In november
2013 is er tijdens het inregelen van een nieuwe installatie incidenteel een
kleine hoeveelheid effluent overgestort naar de polder. Lozing van deze kleine
hoeveelheid gezuiverd afvalwater kan geen negatieve gevolgen hebben gehad
voor de waterkwaliteit, evenmin kan dit een noemenswaardige peilverandering
hebben veroorzaakt. Intussen is het inregelen van de installatie voltooid.
Het al dan niet lozen van effluent kan overigens niet in een peilbesluit geregeld
worden, maar wordt geregeld in een aparte watervergunning waarbij getoetst
is aan bepalingen krachtens de Wet Milieubeheer en de Waterwet. Calamiteiten
kunnen gemeld worden bij het algemene waterloket van het waterschap:
0900 – 9394.
B. In het voorliggende peilbesluit hebben de peilgebieden 28-1 en 28-2 een peil
van NAP -3,45 m conform de actuele situatie. Er zijn bij het waterschap op dit
moment geen overtredingen bekend in dit gebied. Bij overtredingen kan een
(schriftelijke) klacht of handhavingsverzoek worden ingediend.
C. Een aansprakelijkstelling valt buiten het bestek van de beantwoording van
zienswijzen. Hierover is aan u door het waterschap op 13 mei 2014 een aparte
brief verstuurd. Een verband tussen peilfluctuaties en schade aan bebouwing is
niet aangetoond. Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft besloten dat
binnen het peilbesluit geen nader onderzoek wordt gedaan naar oorzaken van
reeds gemelde schade aan bebouwing, omdat er geen indicatie bestaat dat de
vermelde schade en het oppervlaktewaterpeil verband hebben.
D. Door het conserverende karakter verwacht het waterschap geen negatieve
effecten op bebouwing als gevolg van het peilbesluit. Indien er tegen de
verwachting in als gevolg van de uitvoering van plannen van het waterschap
schade ontstaat voor derden kan een schadeclaim worden ingediend.
E. Door uw opmerking over het bergen van neerslagoverschot, gaan wij er vanuit
dat dit punt uit uw zienswijze betrekking heeft op de relatie tussen de
hoeveelheid open water in de polder en het optreden van (tijdelijke)
peilstijgingen als gevolg van extreme neerslag (zie ook kader in hoofdstuk 2
over peilfluctuaties en peilstijgingen in het verslag van inspraak op onze
website www.agv.nl). Wanneer het gedurende langere tijd hard regent en de
neerslagintensiteit de specifieke gemaalcapaciteit overschrijdt, stijgt het
waterpeil in de polder. Nadat het stopt met regenen duurt het nog enige tijd
voordat het gemaal de waterstand omlaag heeft gebracht tot het normale peil.
Zoals aangegeven in het achtergrondrapport bij het peilbesluit voldoet het
watersysteem in de Horstermeerpolder aan de wateroverlastnormen uit het
Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). In de berekeningen die zijn
uitgevoerd ten behoeve van deze toetsing zijn zowel de geïnstalleerde
gemaalcapaciteit als het actuele percentage open water (ruim 7%) in de polder
meegenomen5.
5

Terzijde wordt opgemerkt dat het percentage open water niet is afgenomen ten opzichte
van een referentiesituatie op grond van de Keur uit 1994. Zie hiervoor de notitie Analyse van
het open water in het plangebied Horstermeerpolder en Meeruiterdijkse polder (Waternet,
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Tijdens een bijeenkomst van de Wetenschappelijke Begeleidingscommissie
(WBC) op 15 januari 2014 is ten aanzien van het functioneren van het
watersysteem in de polder tijdens extreme neerslag een aanbeveling gedaan.
De commissie beveelt aan om er in dergelijke situaties voor te zorgen dat niet
onevenredig veel water vanuit het zuidelijk deel van de polder wordt geloosd
en om het mogelijk te maken water in het natuurgebied vast te kunnen houden
tijdens extreme neerslag. Deze aanbeveling van de wetenschappelijke
begeleidingscommissie is overgenomen door in het peilbesluit een (ambtelijke)
wijziging door te voeren. Namelijk het realiseren van een tweede automatische
stuw op de grens van het toekomstige peilgebied (28-5). Dit betreft een
wijziging van maatregel 1C. Deze aan te leggen stuw wordt geautomatiseerd in
plaats van dat deze handmatig in hoogte verstelbaar wordt. Voor meer
informatie over deze ambtshalve wijziging wordt verwezen naar hoofdstuk 4 uit
het verslag van inspraak op onze website www.agv.nl.
Gezien het feit dat de polder voldoet aan de normen uit het NBW en de aanleg
van twee automatische stuwen waarmee het peil in peilgebied 28-5 (tijdens
extreme neerslag) kan worden geregeld is het realiseren van 10% open water
in de Horstermeerpolder zeker niet nodig.
Bekendmaking peilbesluit en vervolgprocedure
De vaststelling van het peilbesluit wordt op 1 december 2014 bekend gemaakt op
www.overheid.nl en op de website www.agv.nl. Op www.overheid.nl vindt u alle
officiële bekendmakingen van het waterschap in het digitale Waterschapsblad. Ook
U kunt zich via deze site abonneren op een e-mailservice bekendmakingen in uw
postcodegebied. Zo krijgt u automatisch alle officiële bekendmakingen van het
waterschap in uw mailbox.
Een kopie van de bekendmaking treft u bijgaand aan. Tegen het besluit tot
vaststelling van het peilbesluit kunnen belanghebbenden tot en met 11 januari
2015 beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam. Meer informatie hierover is in
de bekendmaking opgenomen.

2012/2013). In deze notitie wordt ook aangegeven dat weinig gegevens beschikbaar zijn
over het ‘oorspronkelijke’ wateroppervlak in de polder. In de beschikbare literatuur is maar
één concrete vermelding hieromtrent gevonden. Deze vermelding staat in een rapport van
Hooghoudt uit 1947, namelijk een open wateroppervlak van op “1/16e”, ofwel 6,25 procent.
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AGV vertrouwt erop uw zienswijze hiermee voldoende te hebben behandeld.
Indien u nog vragen hebt naar aanleiding van deze brief, kunt u contact opnemen
met dhr. J. Hofstra. Zijn telefoonnummer en emailadres zijn in het briefhoofd
vermeld.
Hoogachtend,

Dhr. drs. H.J. Kelderman

Dhr. dr. ir. G.M. Van den Top

secretaris-directeur

dijkgraaf

Bijlage(n)

kopie bekendmaking in MEDIA, inclusief beroepsprocedure
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3.5

Jan Zwagerman Holding B.V.
Middenweg 157, 1394 AH, Nederhorst Den Berg

Deze conceptbeantwoording is identiek aan de conceptbeantwoording van de
zienswijze van dhr. J. Zwagerman, zie paragraaf 3.4.
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3.6

Dhr. K. Stoker
Radioweg 1, 1394 AR, Nederhorst Den Berg

Geachte heer Stoker,
Op 27 november 2014 heeft het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht (AGV) het Peilbesluit Horstermeerpolder en
Meeruiterdijksepolder vastgesteld. U hebt een zienswijze op het plan ingediend.
Waternet heeft uw zienswijze op 6 mei 2014 ontvangen. Daarnaast hebt u uw
zienswijze toegelicht tijdens een hoorzitting op 17 juni 2014. Wij bedanken u voor
de tijd en energie die u in dit plan heeft gestoken door een actieve bijdrage te
leveren aan een doordacht besluit.
Inhoud zienswijze en hoorzitting
In aanvulling op de zienswijze van de Bewonersvereniging Horstermeerpolder hebt
u een zienswijze ingediend die betrekking heeft op de situatie rondom de boerderij
aan de Radioweg 1. U hebt deze zienswijze toegelicht tijdens een hoorzitting op 17
juni 2014.
A. In uw zienswijze geeft U aan dat U geen bezwaar maakt tegen het opnemen
van de percelen6 in peilgebied 28-1, maar dat u wel specifieke wensen hebt ten
aanzien van de inrichtingsmaatregelen op de kopeinden van de perceelsloten
die nodig zijn om de peilgebiedsgrens te veranderen. Tijdens de hoorzitting
bleek echter dat de uitwerking van maatregel 3 in het plan al tegemoet komt
aan deze wensen.
B. In uw zienswijze geeft U aan dat de hoofdwatergang ten westen van de
boerderij ook tot peilgebied 28-1 zou moeten behoren en dat de nieuwe stuw
(zie maatregel 1A in bijlage 4 van het achtergrondrapport bij het peilbesluit)
daarom bij de Radioweg zou moeten komen. Dit betekent dat deze circa 400 m
zuidelijker zou moeten komen dan waar deze nu gepland is. Tijdens de
hoorzitting hebt u dit punt toegelicht. U hebt bezwaar tegen het hoger worden
van het peil in de watergang ten noorden van de Radioweg en in de
hoofdwatergang ten westen van de boerderij. Het peil wordt hier flexibel tussen
NAP -3,45 m en NAP -3,30 m doordat deze watergangen onderdeel worden van
(toekomstig) peilgebied 28-5. Daarom verzoekt u het waterschap de stuw uit
maatregel 1A te verplaatsen naar het zuiden.
C. De doodlopende noord-zuid georiënteerde perceelsloot ten westen van de
Radioweg staat in de huidige situatie in verbinding met de (oost-west
georiënteerde) hoofdwatergang ten zuiden van de Radioweg. Om er voor te
zorgen dat het peil in deze sloot op polderpeil (NAP -3,45 m) blijft, moet een
verbinding met peilgebied 28-1 worden gerealiseerd en zou de sloot moeten
worden afgesloten van (toekomstig) peilgebied 28-5. Tijdens de hoorzitting
hebt u aangegeven welke mogelijkheden hiervoor zijn.
D. Tijdens de hoorzitting hebt U gevraagd of het opwaarderen van de noordelijke
Radiowegsloot (maatregel 1E) ook betekent dat deze verbreed moet worden en
bij wie de onderhoudsplicht komt te liggen.

6

Drie percelen direct ten noordoosten van de boerderij aan Radioweg 1 in peilgebied 28-1
(zie uitwerking maatregel 3 in bijlage 4 van het achtergrondrapport bij het peilbesluit).
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Beoordeling zienswijze
Uw zienswijze heeft op de punten B en C geleid tot een aanpassing van het
peilbesluit:
B. Tijdens de voorbereiding op het peilbesluit is met u gesproken over de locatie
van de betreffende stuw. Op dat moment had de locatie nabij de Ringwetering
uw voorkeur. Uit uw zienswijze blijkt dat u de stuw liever verder naar het
zuiden geplaatst ziet. Uw verzoek om de stuw naar het zuiden te verplaatsen
heeft geen nadelige gevolgen voor het functioneren van het toekomstig
peilgebied 28-5 en past binnen het conserverende karakter van het peilbesluit.
De beoogde locatie van de stuw op de westelijke begrenzing van toekomstig
peilgebied 28-5 wordt 400 m naar het zuiden verplaatst. Deze wijziging is
doorgevoerd in bijlage 4 van het achtergrondrapport bij het peilbesluit
(uitwerking maatregelen, zie maatregel 1A). Voor een verdere toelichting op de
aspecten die een rol spelen bij de afweging van de locatie van de stuw wordt
verwezen naar het verslag van de hoorzitting (zie bijlage 2).
C. Om er voor te zorgen dat de perceelsloot ten westen van de Radioweg
onderdeel blijft van het bemalen peilgebied (28-1) worden een duiker en een
keerschot aangelegd. Hiertoe is een extra maatregel opgenomen in het
peilbesluit. Deze maatregel is uitgewerkt in bijlage 4 van het
achtergrondrapport bij het peilbesluit (uitwerking maatregelen, zie maatregel
1H).
In reactie op uw vraag over het opwaarderen van de noordelijke Radiowegsloot tot
hoofdwatergang, wordt opgemerkt dat dit inderdaad een verbreding betekent.
Door Waternet is aan de hand van modelberekeningen onderzocht hoe breed de
watergang moet worden om te voldoen aan de richtlijnen die Waternet hanteert
ten aanzien van opstuwing in hoofdwatergangen. Over de eventuele aankoop van
grond ter plaatse van de hoofdwatergang en direct aangrenzend wordt te zijner
tijd overleg gevoerd met Natuurmonumenten (huidige eigenaar). De
verantwoordelijkheid voor het onderhoud komt bij Waterschap Amstel, Gooi en
Vecht te liggen.
Voor de beantwoording van de zienswijze van de Bewonersvereniging
Horstermeerpolder verwijzen wij u naar het volledige verslag van inspraak op onze
website www.agv.nl.
Bekendmaking peilbesluit en vervolgprocedure
De vaststelling van het peilbesluit wordt op 1 december 2014 bekend gemaakt op
www.overheid.nl en op de website www.agv.nl. Op www.overheid.nl vindt u alle
officiële bekendmakingen van het waterschap in het digitale Waterschapsblad. Ook
U kunt zich via deze site abonneren op een e-mailservice bekendmakingen in uw
postcodegebied. Zo krijgt u automatisch alle officiële bekendmakingen van het
waterschap in uw mailbox.
Een kopie van de bekendmaking treft u bijgaand aan. Tegen het besluit tot
vaststelling van het peilbesluit kunnen belanghebbenden tot en met 11 januari
2015 beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam. Meer informatie hierover is in
de bekendmaking opgenomen.
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AGV vertrouwt erop uw zienswijze hiermee voldoende te hebben behandeld.
Indien u nog vragen hebt naar aanleiding van deze brief, kunt u contact opnemen
met dhr. J. Hofstra. Zijn telefoonnummer en emailadres zijn in het briefhoofd
vermeld.

Hoogachtend,

Dhr. drs. H.J. Kelderman

Dhr. dr. ir. G.M. Van den Top

secretaris-directeur

dijkgraaf

Bijlage(n)

kopie bekendmaking in MEDIA, inclusief beroepsprocedure
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3.7

C.J.M. en J.C.A van Tol
Middenweg 71, 1394 AD, Nederhorst Den Berg

Geachte heer/ mevrouw van Tol,
Op 27 november 2014 heeft het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht (AGV) het Peilbesluit Horstermeerpolder en
Meeruiterdijksepolder vastgesteld. U hebt een zienswijze op het plan ingediend.
Waternet heeft uw zienswijze op 28 april 2014 ontvangen. Wij bedanken u voor de
tijd en energie die u in dit plan heeft gestoken door een actieve bijdrage te leveren
aan een doordacht besluit.
Inhoud zienswijze
In uw zienswijze benoemt u de volgende punten:
A. U hebt bezwaar tegen maatregel 6 (onderzoek afwatering percelen tussen
Middenweg en Dwarsweg) uit het peilbesluit en geeft aan dat u volledig
betrokken wilt worden bij het onderzoek. U bent van mening dat er geen
sprake is van een afwateringsprobleem, bovendien is één van de genoemde
mogelijke oplossingsrichtingen voor u onaanvaardbaar.
B. U bent van mening dat een flexibel peil aan de rand van de polder tot
verslechtering van landbouwgrond, scheurvorming en verzakking van
bebouwing en hogere bouwkosten (als gevolg van bemalings- en lozingskosten)
leidt.
C. U uit uw zorg ten aanzien van waterkwaliteit en gaat er van uit dat
aanpassingen uit het peilbesluit een aantoonbare uitwerking hebben op de
waterkwaliteit ((drink)waterkwaliteit voor vee).
Beoordeling zienswijze
Uw zienswijze heeft niet geleid tot een aanpassing van het peilbesluit.
Onderstaand gaan wij in op de verschillende punten uit uw zienswijze:
A. Zoals aangegeven in bijlage 4 van het achtergrondrapport bij het peilbesluit
(uitwerking maatregelen, zie maatregel 6) betreft dit een
onderzoeksmaatregel. Het is niet duidelijk of er inderdaad sprake is van een
moeizame afwatering en of dit tot problemen leidt als dat het geval is. De
eerste stap van deze maatregel is om dit te onderzoeken . Alle
belanghebbenden, waaronder U, worden betrokken bij dit onderzoek. In het
onderzoek worden ook de wensen van belanghebbenden en eventuele
knelpunten ten aanzien van mogelijke oplossingsrichtingen meegenomen. U
wordt te zijner tijd uitgenodigd voor een inventarisatie-/
informatiebijeenkomst.
B. Door het conserverende karakter verwacht het waterschap ten aanzien van de
genoemde punten geen negatieve effecten als gevolg van het peilbesluit.
Indien er tegen de verwachting in als gevolg van de uitvoering van plannen van
het waterschap schade ontstaat voor derden kan een schadeclaim worden
ingediend.
C. In het achtergrondrapport bij het peilbesluit is een analyse van de belangrijkste
waterkwaliteitsparameters beschreven (paragraaf 4.8). Het peilbesluit voor de
Horstermeerpolder en Meeruiterdijksepolder heeft door het conserverende
karakter geen invloed op de (drink)waterkwaliteit voor vee in de
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Horstermeerpolder en Meeruiterdijksepolder. Relevante, verwachte effecten op
de waterkwaliteit in de Kortenhoefseplassen zijn beschreven in paragraaf 6.3.4
van het achtergrondrapport bij het peilbesluit. Overigens is de
Horstermeerpolder een laag gelegen droogmakerij waar brak en ijzerrijk
(grond)water opwelt uit de ondergrond. Oppervlaktewater dat door dergelijk
grondwater gevoed wordt bevat van nature veel zouten en ijzer. De sloten van
polders hebben als functie het land af te laten wateren. Het water in die sloten
is niet primair bedoeld om dieren te drenken en hoeft daar ook niet geschikt
voor te zijn. Meer informatie over oppervlaktewaterkwaliteit en diergezondheid
is verkrijgbaar via de Gezondheidsdienst voor Dieren of LTO Noord.
Bekendmaking peilbesluit en vervolgprocedure
De vaststelling van het peilbesluit wordt op 1 december 2014 bekend gemaakt op
www.overheid.nl en op de website www.agv.nl. Op www.overheid.nl vindt u alle
officiële bekendmakingen van het waterschap in het digitale Waterschapsblad. Ook
U kunt zich via deze site abonneren op een e-mailservice bekendmakingen in uw
postcodegebied. Zo krijgt u automatisch alle officiële bekendmakingen van het
waterschap in uw mailbox.
Een kopie van de bekendmaking treft u bijgaand aan. Tegen het besluit tot
vaststelling van het peilbesluit kunnen belanghebbenden tot en met 11 januari
2015 beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam. Meer informatie hierover is in
de bekendmaking opgenomen.
AGV vertrouwt erop uw zienswijze hiermee voldoende te hebben behandeld.
Indien u nog vragen hebt naar aanleiding van deze brief, kunt u contact opnemen
met dhr. J. Hofstra. Zijn telefoonnummer en emailadres zijn in het briefhoofd
vermeld.

Hoogachtend,

Dhr. drs. H.J. Kelderman

Dhr. dr. ir. G.M. Van den Top

secretaris-directeur

dijkgraaf

Bijlage(n)

kopie bekendmaking in MEDIA, inclusief beroepsprocedure
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3.8

Dhr. A.C.M. Schoordijk
Bergseweg 36, 3633 AK, Vreeland

Geachte heer Schoordijk,
Op 27 november 2014 heeft het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht (AGV) het Peilbesluit Horstermeerpolder en
Meeruiterdijksepolder vastgesteld. U hebt een zienswijze op het plan ingediend.
Waternet heeft uw zienswijze op 29 april 2014 ontvangen. Wij bedanken u voor de
tijd en energie die u in dit plan heeft gestoken door een actieve bijdrage te leveren
aan een doordacht besluit.
Inhoud zienswijze
Uw zienswijze betreft het peil in peilgebied 27-4 (actuele en toekomstige
nummering). U maakt bezwaar tegen het instellen van het peil in de dijksloot
langs de Vreelandseweg in de Meeruiterdijksepolder. De drooglegging van de
aangrenzende percelen is nu al minimaal en door het instellen van het peil worden
de kopakkers nog minder goed berijdbaar.
Beoordeling zienswijze
Naar aanleiding van uw zienswijze en het meest recente inzicht ten aanzien van
het actuele peil wordt het peilvoorstel voor peilgebied 27-4 (actuele en
toekomstige nummering) aangepast. Het waterschap verantwoordt deze wijziging
op basis van de volgende argumenten:
-

Het peilbesluit voor de Meeruiterdijksepolder is een conserverend peilbesluit.
Dat betekent dat zoveel mogelijk de actuele peilen worden vastgelegd. Het
peilvoorstel in het ontwerp peilbesluit voor peilgebied 27-4 was daarom
gebaseerd op inventarisatie van de actuele situatie die door Waternet tijdens
de voorbereiding op het peilbesluit is uitgevoerd. Tijdens de inspraakperiode is
gebleken dat het peil in een deel van dit peilgebied in de praktijk lager is dan
op grond van de uitgevoerde inventarisatie werd aangenomen7.

-

In het afgelopen voorjaar (2014) is onderzoek gedaan naar de kerende hoogte
en de stabiliteit van de kering langs het Hilversums Kanaal en de invloed van
de waterstand in de polder hierop. Door de bodemopbouw en de ruime
dimensionering van de kering blijkt de waterstand in de polder geen invloed te
hebben op de stabiliteit van de kering.

-

Gezien het conserverende karakter van het peilbesluit, de meest recente
inzichten ten aanzien van het actuele peil en de resultaten van het onderzoek
naar de stabiliteit van de kering wordt het peilvoorstel in het ontwerp
peilbesluit voor peilgebied 27-4 aangepast. In het peilvoorstel wordt het peil
vastgelegd in overeenstemming met de bijgestelde actuele situatie. Op
hoofdlijnen houdt de wijziging in dat de begrenzing van peilgebied 27-4
verandert (dit peilgebied wordt kleiner). Hiertoe worden hoofdstuk 3, kaart 3
en kaart 6 van het peilbesluit aangepast. Het aanpassen van het peilvoorstel

7

Op basis van veldinventarisatie (zie Notitie Actuele peilen en peilgebieden
Horstermeerpolder en Meeruiterdijksepolder) werd aangenomen dat het actuele peil in dit
peilgebied gelijk is aan de stuwhoogte van de stuw naar peilgebied 27-5 (zie kaart 3 bij het
peilbesluit). Deze stuwhoogte ligt op NAP -1,43 m. In de praktijk blijkt het peil in het
grootste deel van het peilgebied lager te zijn.
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betekent dat ook maatregel 11 wordt aangepast. Tevens worden alle
gerelateerde tekstpassages en maatregelen aangepast.
-

Omdat het wijzigen van het peilvoorstel een correctie van het actuele peil
betreft en daardoor geen wijziging van het peil in de praktijk, heeft de wijziging
geen negatieve effecten.

Bekendmaking peilbesluit en vervolgprocedure
De vaststelling van het peilbesluit wordt op 1 december 2014 bekend gemaakt op
www.overheid.nl en op de website www.agv.nl. Op www.overheid.nl vindt u alle
officiële bekendmakingen van het waterschap in het digitale Waterschapsblad. Ook
U kunt zich via deze site abonneren op een e-mailservice bekendmakingen in uw
postcodegebied. Zo krijgt u automatisch alle officiële bekendmakingen van het
waterschap in uw mailbox.
Een kopie van de bekendmaking treft u bijgaand aan. Tegen het besluit tot
vaststelling van het peilbesluit kunnen belanghebbenden tot en met 11 januari
2015 beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam. Meer informatie hierover is in
de bekendmaking opgenomen.
AGV vertrouwt erop uw zienswijze hiermee voldoende te hebben behandeld.
Indien u nog vragen hebt naar aanleiding van deze brief, kunt u contact opnemen
met dhr. J. Hofstra. Zijn telefoonnummer en emailadres zijn in het briefhoofd
vermeld.

Hoogachtend,

Dhr. drs. H.J. Kelderman

Dhr. dr. ir. G.M. Van den Top

secretaris-directeur

dijkgraaf

Bijlage(n)

kopie bekendmaking in MEDIA, inclusief beroepsprocedure
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3.9

L. Hogenberg
Middenweg 76, 1394 AM, Nederhorst Den Berg

Geachte mevrouw Hogenberg,
Op 27 november 2014 heeft het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht (AGV) het Peilbesluit Horstermeerpolder en
Meeruiterdijksepolder vastgesteld. U hebt een zienswijze op het plan ingediend.
Waternet heeft uw zienswijze op 15 april 2014 ontvangen. Wij bedanken u voor de
tijd en energie die u in dit plan heeft gestoken door een actieve bijdrage te leveren
aan een doordacht besluit.
Inhoud zienswijze
U geeft aan dat uw zienswijze betrekking heeft op de hele Horstermeerpolder. U
brengt in uw zienswijze de volgende punten naar voren:
A. Het instellen van een peilgebied met een flexibel peilbeheer in het zuidelijk deel
van de polder (peilgebied 28-5 in het nieuwe peilbesluit) is onaanvaardbaar,
hiermee wordt een deel van de polder aan de waterhuishouding onttrokken.
B. Het waterbeheer in de afgelopen 20 jaar heeft gezorgd voor ernstige
peilfluctuaties met schade aan bebouwing en beschoeiing tot gevolg.
C. Het waterbeheer in de afgelopen 20 jaar (proefproject in het zuidelijk deel en
anko-project in het oostelijk deel) heeft gezorgd voor een verslechtering van de
waterkwaliteit. Door het afvoeren van schoon kwelwater naar Kortenhoef is
volgens uw beleving de visstand afgenomen. U stelt voor om IJmeerwater8
direct naar Kortenhoef aan te voeren zodat in de Horstermeerpolder weer één
peilgebied kan worden ingesteld (problemen buiten de polder moeten buiten de
polder opgelost worden).
D. Er zou in het peilbesluit moeten worden opgenomen dat er beter gebaggerd en
gehandhaafd wordt. Uw voorstel is om de hoofdwatergangen langs de weg 2
keer per jaar te sloten op breedte én diepte in plaats van 1 keer per jaar. Ook
duikers moeten consequent worden schoongemaakt.
E. U krijgt graag antwoord op de vraag hoe het kan dat het terugbrengen van het
peil naar NAP -3,45 m in strijd is met de natuurbeschermingswet, terwijl er in
andere gebieden geen rekening wordt gehouden met deze wet.
Beoordeling zienswijze
Uw zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het peilbesluit. Naar aanleiding
van aanbevelingen van de wetenschappelijke begeleidingscommissie (WBC) is een
(ambtelijke) wijziging doorgevoerd in het peilbesluit, welke een positief effect
heeft op één van de door u naar voren gebrachte punten (punt A). Onderstaand
wordt ingegaan op alle punten uit uw zienswijze.
A. Het ‘onttrekken van een deel van de polder aan de waterhuishouding’ heeft
invloed op uiteenlopende aspecten. Wij gaan er in deze reactie vanuit dat u
doelt op de beschikbare bergingscapaciteit in het centrale deel van de polder en
het optreden van (tijdelijke) peilstijgingen als gevolg van extreme neerslag.
Zoals aangegeven in het achtergrondrapport bij het peilbesluit voldoet de

8

Om het afvoeren van relatief zoet ANKO-water naar de Kortenhoefseplassen te
compenseren kan chloride-arm water worden aangevoerd vanuit het IJmeer.
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actuele inrichting van het watersysteem in de Horstermeerpolder aan de
wateroverlastnormen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Tijdens
een bijeenkomst van de Wetenschappelijke Begeleidingscommissie (WBC) op
15 januari 2014 is ten aanzien van het functioneren van het watersysteem in
de polder tijdens extreme neerslagsituaties een aanbeveling gedaan. De
commissie beveelt aan om er in dergelijke situaties voor te zorgen dat niet
onevenredig veel water vanuit het zuidelijk deel van de polder wordt geloosd
en om het mogelijk te maken water in het natuurgebied vast te houden tijdens
extreme neerslag. Deze aanbeveling van de wetenschappelijke
begeleidingscommissie is overgenomen door in het peilbesluit een (ambtelijke)
wijziging door te voeren. Namelijk het realiseren van een tweede automatische
stuw op de grens van het toekomstige peilgebied (28-5). Dit betreft een
wijziging van maatregel 1C (zie bijlage 4 van het achtergrondrapport bij het
peilbesluit). Deze aan te leggen stuw wordt geautomatiseerd in plaats van dat
deze handmatig in hoogte verstelbaar is. Voor meer informatie over deze
ambtshalve wijziging wordt verwezen naar hoofdstuk 4 uit het verslag van
inspraak op onze website www.agv.nl.
B. Tijdens de voorbereiding op het peilbesluit is onderzoek gedaan naar de
peilfluctuaties in de Horstermeerpolder. Hieruit blijkt niet dat de peilfluctuaties
sinds het begin van de bemaling van de polder zijn toegenomen9. Een verband
tussen peilfluctuaties en schade is niet aangetoond. Het dagelijks bestuur van
het waterschap heeft besloten dat binnen het peilbesluit geen nader onderzoek
wordt gedaan naar oorzaken van reeds gemelde schade aan bebouwing, omdat
er geen indicatie bestaat dat de vermelde schade en het oppervlaktewaterpeil
verband hebben.
C. Door het conserverende karakter heeft het peilbesluit nagenoeg geen invloed
op de waterkwaliteit. Op grond van beschikbare waterkwaliteitsgegevens is er
geen aanwijzing voor achteruitgang van de waterkwaliteit. Bij het waterschap
zijn geen gegevens bekend over de visstand in de Horstermeerpolder10. Een
mogelijk verband tussen het afvoeren van overtollige kwel uit het zuiden van
de Horstermeerpolder naar Kortenhoef en de afname van de visstand is niet te
leggen. Direct aanvoeren van IJmeerwater naar de Kortenhoefseplassen is
ongewenst. De chlorideconcentratie van het IJmeerwater is duidelijk hoger dan
de chlorideconcentratie van het kwelwater uit het zuiden van de
Horstermeerpolder. Vanuit het oogpunt van verdrogingsbestrijding (verdroging
van de Kortenhoefseplassen wordt voor een groot deel veroorzaakt door het
drooghouden van de Horstermeerpolder) is een zo laag mogelijke
chlorideconcentratie van het suppletiewater voor de Kortenhoefseplassen van
essentieel belang. Voor (het centrale deel van) de Horstermeerpolder waar de
chlorideconcentratie nog veel hoger is, heeft de chlorideconcentratie van
IJmeerwater geen negatieve invloed op de waterkwaliteit. Overigens is de
verwachting dat de aanvoer van IJmeerwater, dan wel het behouden van
kwelwater uit het zuidelijk deel van de polder in de polder de waterkwaliteit en
samenstelling van het water in het centrale deel van de polder niet zal doen

9

Notitie peilmarges bij het Horstermeergemaal (Waternet, 2012/2013).

10

Het ecologisch onderzoek dat het waterschap doet bij peilbesluiten in de polders richt zich
doorgaans uitsluitend op de waterplanten, naast metingen van de fysische-chemische
waterkwaliteit. Alleen in de zogenaamde “waterlichamen”, dat zijn de grotere wateren zoals
de plassen en vaarten, die zijn aangewezen volgens de Europese Kaderichtlijn Water, wordt
uitgebreider gemonitord waarbij ook de visstand bemonsterd wordt.
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veranderen. Door de hoge kweldruk wordt het kwelwater via de kortste route
direct naar het gemaal afgevoerd.
D. U haalt in dit punt diverse aspecten ten aanzien van beheer en onderhoud van
het watersysteem aan. De wijze waarop het beheer en onderhoud (regulier en
baggeronderhoud) in de Horstermeerpolder is geregeld is beschreven in
hoofdstuk 9 van het achtergrondrapport bij het peilbesluit. Het waterschap ziet
geen redenen om de huidige afspraken over beheer en onderhoud in de
Horstermeerpolder aan te passen.
Tijdens de jaarlijkse schouw wordt gekeken naar het doorstroomprofiel van
watergangen en of de onderhoudsverplichtingen hieromtrent zijn nagekomen.
Diepteschouw vindt alleen plaats als hier specifieke aanleiding toe is. Uit de
analyse van de afvoercapaciteit van watergangen en kunstwerken in de
Horstermeerpolder die is uitgevoerd tijdens de voorbereiding op het
peilbesluit11 zijn geen knelpunten naar voren gekomen. In de analyse zijn de
actuele waterdiepten en staat van onderhoud van duikers meegenomen. Ook
blijkt dat de gemiddelde breedte van de (primaire en secundaire) watergangen
niet is afgenomen sinds 199412. Ten slotte willen wij u in deze reactie wijzen op
de mogelijkheid tot het indienen van een (schriftelijke) klacht of
handhavingsverzoek wanneer zich problemen voordoen.
E. Een oordeel over de rechtsgeldigheid van het ingrijpen in andere
natuurgebieden valt buiten het kader van dit peilbesluit. Het waterschap wenst
het advies van de Landsadvocaat betreffende het vastleggen van de actuele
waterpeilen in de Horstermeerpolder te volgen en niet tegen landelijk beleid in
te gaan. Het verlagen van de actuele peilen naar NAP -3,45 m zou significant
nadelige gevolgen hebben voor een deel van de daar aanwezige flora en fauna
zonder dat daarvoor voldoende mitigerende of compenserende maatregelen
mogelijk zijn. Een dergelijke peilverlaging zou daardoor in strijd zijn met de
Natuurbeschermingswet en een vergunning of ontheffing daarvoor wordt niet
verleend, wanneer onvoldoende mitigerende of compenserende maatregelen
mogelijk zijn. De Natuurbeschermingswet 1998 heeft tot doel het beschermen
en in stand houden van onder andere Natura 2000-gebieden. Het zuiden van
de Horstermeerpolder is onderdeel van het Natura2000 gebied Oostelijke
Vechtplassen. Voor de instandhouding van de in dit Natura2000 gebied
voorkomende beschermde natuurwaarden en habitattypen is het van belang
dat het waterpeil niet wordt verlaagd. Voor de volledige wettekst van de
Natuurbeschermingswet 1998 wordt verwezen naar www.wetten.nl.
Bekendmaking peilbesluit en vervolgprocedure
De vaststelling van het peilbesluit wordt op 27 november 2014 bekend gemaakt
op www.overheid.nl en op de website www.agv.nl. Op www.overheid.nl vindt u
alle officiële bekendmakingen van het waterschap in het digitale Waterschapsblad.
Ook U kunt zich via deze site abonneren op een e-mailservice bekendmakingen in
uw postcodegebied. Zo krijgt u automatisch alle officiële bekendmakingen van het
waterschap in uw mailbox.
Een kopie van de bekendmaking treft u bijgaand aan. Tegen het besluit tot
vaststelling van het peilbesluit kunnen belanghebbenden tot en met 11 januari
11

Een analyse van het afvoerstelsel in de Horstermeerpolder (Waternet 2012/2013).
Analyse van het open water in het plangebied Horstermeerpolder en Meeruiterdijkse
polder (Waternet, 2012/2013).
12
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2015 beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam. Meer informatie hierover is in
de bekendmaking opgenomen.
AGV vertrouwt erop uw zienswijze hiermee voldoende te hebben behandeld.
Indien u nog vragen hebt naar aanleiding van deze brief, kunt u contact opnemen
met dhr. J. Hofstra. Zijn telefoonnummer en emailadres zijn in het briefhoofd
vermeld.

Hoogachtend,

Dhr. drs. H.J. Kelderman

Dhr. dr. ir. G.M. Van den Top

secretaris-directeur

dijkgraaf

Bijlage(n)

kopie bekendmaking in MEDIA, inclusief beroepsprocedure
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3.10

Maatschap Voorn
Vreelandseweg 53, 1394 BL, Nederhorst Den Berg

Geachte heer Voorn,
Op 27 november 2014 heeft het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht (AGV) het Peilbesluit Horstermeerpolder en
Meeruiterdijksepolder vastgesteld. U hebt een bezwaarschrift ingediend tegen het
concept ontwerp peilbesluit Meeruiterdijksepolder van 25 april 2013. Wij
behandelen dit bezwaarschrift als een zienswijze op het Ontwerp Peilbesluit
Horstermeerpolder en Meeruiterdijksepolder (26 november 2013). Waternet heeft
uw reactie op 16 april 2014 ontvangen. Daarnaast hebt u uw schriftelijke reactie
toegelicht tijdens een hoorzitting op 24 juni 2014. Wij bedanken u voor de tijd en
energie die u in dit plan heeft gestoken door een actieve bijdrage te leveren aan
een doordacht besluit.
Inhoud zienswijze en hoorzitting
U hebt een zienswijze ingediend die betrekking heeft op de situatie rondom het
melkveebedrijf aan de Vreelandseweg 53 in Nederhorst den Berg. U hebt deze
zienswijze toegelicht tijdens een hoorzitting op 24 juni 2014. In uw zienswijze
geeft U aan dat U het eens bent met het repareren van de keerschotten (zie
maatregel 11 in bijlage 4 van het achtergrondrapport bij het peilbesluit), maar dat
u bezwaar maakt tegen het volgende:
-

Een vast hoog peil in de sloot langs de Vechtdijk/ Hilversumse Kanaalweg
(peilgebied 27-4 volgens de nieuwe nummering met een voorgesteld peil van
NAP -1,45 m).

-

Het voorgestelde peil van NAP -2,20 m in peilgebied 27-3 (volgens de nieuwe
nummering).

U hebt hier bezwaar tegen omdat er bij de voorgestelde peilen te veel water naar
het zuiden zou stromen en de inlaatsloot deze hoeveelheid water niet zou kunnen
verwerken. Hierdoor worden de percelen vooral in de winter te nat voor optimale
grasproductie, te meer door de toename van de kweldruk als gevolg van de
(voorgenomen) peilverhoging door Natuurmonumenten in het
Kortenhoefsepoldertje (‘de Put’).
Beoordeling zienswijze
Naar aanleiding van uw zienswijze en het meest recente inzicht ten aanzien van
het actuele peil wordt het peilvoorstel voor peilgebied 27-4 (actuele en
toekomstige nummering) aangepast. Voor peilgebied 27-3 blijft het peilvoorstel uit
het ontwerp peilbesluit ongewijzigd. Onderstaand wordt in meer detail op dit
besluit ingegaan.
Peilgebied 27-4
Het waterschap verantwoordt de wijziging van het peil voor peilgebied 27-4 op
basis van de volgende argumenten:
-

Het peilbesluit voor de Meeruiterdijksepolder is een conserverend peilbesluit.
Dat betekent dat zoveel mogelijk de actuele peilen worden vastgelegd. Het
peilvoorstel in het ontwerp peilbesluit voor peilgebied 27-4 was daarom
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gebaseerd op inventarisatie van de actuele situatie die door Waternet tijdens
de voorbereiding op het peilbesluit is uitgevoerd. Tijdens de inspraakperiode is
gebleken dat het peil in een deel van dit peilgebied in de praktijk lager is dan
op grond van de uitgevoerde inventarisatie werd aangenomen13.
-

In het afgelopen voorjaar (2014) is onderzoek gedaan naar de kerende hoogte
en de stabiliteit van de kering langs het Hilversums Kanaal en de invloed van
de waterstand in de polder hierop. Door de bodemopbouw en de ruime
dimensionering van de kering blijkt de waterstand in de polder geen invloed te
hebben op de stabiliteit van de kering.

-

Gezien het conserverende karakter van het peilbesluit, de meest recente
inzichten ten aanzien van het actuele peil en de resultaten van het onderzoek
naar de stabiliteit van de kering wordt het peilvoorstel in het ontwerp
peilbesluit voor peilgebied 27-4 aangepast. In het peilvoorstel wordt het peil
vastgelegd in overeenstemming met de bijgestelde actuele situatie. De
wijziging houdt in dat de begrenzing van peilgebied 27-4 verandert (dit
peilgebied wordt kleiner). Hiertoe worden hoofdstuk 3, kaart 3 en kaart 6 van
het peilbesluit aangepast. Het aanpassen van het peilvoorstel betekent dat ook
maatregel 11 wordt aangepast. De aanpassing komt op hoofdlijnen neer op het
volgende: omdat de begrenzing van het peilgebied niet meer over de
keerschotten langs de dijksloot loopt, is het herstellen van de keerschotten
langs de dijksloot niet nodig voor het instellen van het peilbesluit. Het
herstellen van de keerschotten vervalt dus (zie maatregel 11 in bijlage 4 van
het achtergrondrapport bij het peilbesluit). Tevens worden alle gerelateerde
tekstpassages en maatregelen aangepast.

-

Tijdens de hoorzitting hebt u aangegeven dat uw woning op houten palen met
betonoplangers is gefundeerd. Aangezien bovengenoemde wijziging van het
peilbesluit juist betekent dat er in de praktijk niks verandert aan het waterpeil
is het waterschap van oordeel dat er geen negatieve gevolgen zijn voor de
bebouwing.

-

Omdat het wijzigen van het peilvoorstel een correctie van het actuele peil
betreft en daardoor geen wijziging van het peil in de praktijk, heeft de wijziging
geen negatieve effecten.

Peilgebied 27-3
Voor dit peilgebied zijn binnen het huidige beleid en op grond van het
conserverende karakter van het peilbesluit, geen mogelijkheden om het peil te
verlagen. Bij een peil van NAP -2,20 m is de drooglegging 63 cm. Voor het
grootste deel van dit peilgebied is sprake van veengrond, waarvoor de
drooglegging op grond van de Nota Peilbeheer maximaal 60 cm is. Bij de afweging
is reeds rekening gehouden met de maaiveldhoogteverschillen binnen het
peilgebied en met de agrarische bedrijfsvoering. Het peilvoorstel van NAP -2,20 m
en het verhogen van de stuw (maatregel 13) blijven ongewijzigd.

13

Op basis van veldinventarisatie (zie Notitie Actuele peilen en peilgebieden
Horstermeerpolder en Meeruiterdijksepolder) werd aangenomen dat het actuele peil in dit
peilgebied gelijk is aan de stuwhoogte van de stuw naar peilgebied 27-5 (zie kaart 3 bij het
peilbesluit). Deze stuwhoogte ligt op NAP -1,43 m. In de praktijk blijkt het peil in het
grootste deel van het peilgebied lager te zijn.
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De Put
De (voorgenomen) peilverhoging door Natuurmonumenten in het
Kortenhoefsepoldertje (‘de Put’) valt buiten de reikwijdte van dit peilbesluit. ‘De
Put’ wordt meegenomen in het watergebiedsplan Noordelijke Vechtplassen, wat
vanaf 2015 wordt voorbereid. Bij het opstellen van het peilbesluit Noordelijke
Vechtplassen worden zoals gebruikelijk alle belangen tegen elkaar afgewogen.
Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende functies in het gebied, zoals
wonen, landbouw en natuur.
Inlaatsloot
Wat betreft de inlaatsloot merken wij op dat de hoofdwatergang in de
Meeruiterdijksepolder voldoet aan de daarvoor geldende richtlijnen van Waternet.
Dit blijkt uit een analyse van de afvoercapaciteit van de hoofdwatergangen in het
gebied die is uitgevoerd tijdens de voorbereiding op het peilbesluit14.
Bekendmaking peilbesluit en vervolgprocedure
De vaststelling van het peilbesluit wordt op 1 december 2014 bekend gemaakt op
www.overheid.nl en op de website www.agv.nl. Op www.overheid.nl vindt u alle
officiële bekendmakingen van het waterschap in het digitale Waterschapsblad. Ook
U kunt zich via deze site abonneren op een e-mailservice bekendmakingen in uw
postcodegebied. Zo krijgt u automatisch alle officiële bekendmakingen van het
waterschap in uw mailbox.
Een kopie van de bekendmaking treft u bijgaand aan. Tegen het besluit tot
vaststelling van het peilbesluit kunnen belanghebbenden tot en met 11 januari
2015 beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam. Meer informatie hierover is in
de bekendmaking opgenomen.
AGV vertrouwt erop uw zienswijze hiermee voldoende te hebben behandeld.
Indien u nog vragen hebt naar aanleiding van deze brief, kunt u contact opnemen
met dhr. J. Hofstra. Zijn telefoonnummer en emailadres zijn in het briefhoofd
vermeld.

Hoogachtend,

Dhr. drs. H.J. Kelderman

Dhr. dr. ir. G.M. Van den Top

secretaris-directeur

dijkgraaf

Bijlage(n)

kopie bekendmaking in MEDIA, inclusief beroepsprocedure

14

Een analyse van het afvoerstelsel in de Horstermeerpolder (Waternet 2012/2013).
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3.11

Mevr. A.J.M. Kamer
Machineweg 52, 1394 AW, Nederhorst Den Berg

Geachte mevrouw Kamer,
Op 27 november 2014 heeft het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht (AGV) het Peilbesluit Horstermeerpolder en
Meeruiterdijksepolder vastgesteld. U hebt een zienswijze op het plan ingediend.
Waternet heeft uw zienswijze op 24 april 2014 ontvangen. Wij bedanken u voor de
tijd en energie die u in dit plan heeft gestoken door een actieve bijdrage te leveren
aan een doordacht besluit.
Inhoud zienswijze
U hebt een zienswijze ingediend die betrekking heeft op de waterkwaliteit in de
Horstermeerpolder. U brengt in uw zienswijze de volgende punten naar voren:
-

U wijst in uw zienswijze op de hoge ijzerconcentraties in de Horstermeerpolder
en de gevolgen hiervan voor de (drink)waterkwaliteit (vee). U geeft aan dat als
gevolg hiervan een paard is overleden.

-

U vraagt zich af of het schone kwelwater dat nu naar Kortenhoef wordt
gepompt niet beter in de Horstermeerpolder kan worden gehouden ten behoeve
van doorspoeling zodat de waterkwaliteit kan verbeteren (u geeft aan dat de
vis- en kikkerstand de laatste jaren achteruit is gegaan).

-

U bent van mening dat (de uitwerking van het peilbesluit op) de waterkwaliteit
niet is onderzocht in het peilbesluit.

Beoordeling zienswijze
Uw zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het peilbesluit. Het waterschap
heeft hierbij de volgende overwegingen:
-

In het achtergrondrapport bij het peilbesluit is een analyse van de belangrijkste
waterkwaliteitsparameters beschreven (paragraaf 4.8). Tevens wordt
opgemerkt dat buiten de waterkwaliteitsparameters die in het
achtergrondrapport bij het peilbesluit worden geanalyseerd, verschillende
andere waterkwaliteitsparameters worden gemonitord als onderdeel van het
standaard monitoringsprogramma van het waterschap. Het peilbesluit voor de
Horstermeerpolder en Meeruiterdijksepolder heeft door het conserverende
karakter nagenoeg geen invloed op de waterkwaliteit. Relevante verwachte
effecten op de waterkwaliteit zijn beschreven in paragraaf 6.3.4 van het
achtergrondrapport bij het peilbesluit.

-

Uw opmerkingen ten aanzien van de ijzerconcentraties in de Horstermeerpolder
zijn bij het waterschap bekend. Hierover is in 2013 met u in een apart traject
mondeling overleg gevoerd en is door het waterschap schriftelijke informatie
verstrekt. De Horstermeerpolder is een laag gelegen droogmakerij waar brak
en ijzerrijk (grond)water opwelt uit de ondergrond. Oppervlaktewater dat door
dergelijk grondwater gevoed wordt bevat van nature veel zouten en ijzer. Deze
situatie bestaat al vele decennia en verandert niet als gevolg van het
conserverend peilbesluit. De sloten van polders hebben als functie het land af
te laten wateren. Het water in die sloten is niet primair bedoeld om dieren te
drenken en hoeft daar ook niet geschikt voor te zijn. Meer informatie over
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oppervlaktewaterkwaliteit en diergezondheid is verkrijgbaar via de
Gezondheidsdienst voor Dieren of LTO Noord.
-

Het niet langer wegpompen van ANKO-zuid water naar Kortenhoef zal de
waterkwaliteit noordelijk van de Middenweg en de samenstelling van het water
in perceelsloten niet doen veranderen. Het water dat naar Kortenhoef wordt
verpompt is maar een klein aandeel van de totale hoeveelheid zoete kwel in de
polder. De rest van de zoete kwel stroomt als gevolg van de hoge kweldruk via
de zuidelijk gelegen Ringwetering direct naar het gemaal.

-

Bij het waterschap zijn geen gegevens bekend over (het achteruitgaan van) de
vis- en kikkerstand. Ook zijn er geen aanwijzingen voor een mogelijk verband
tussen het afvoeren van overtollige kwel uit het zuiden van de
Horstermeerpolder naar Kortenhoef en de afname van de visstand.

-

Het suppleren van de Kortenhoefseplassen (in de zomer) met kwelwater uit het
zuidelijk deel van de Horstermeerpolder is nodig ten behoeve van
verdrogingsbestrijding (zie paragraaf 4.10 in het achtergrondrapport bij het
peilbesluit). De verdroging van de Kortenhoefseplassen wordt voor een groot
deel veroorzaakt door het drooghouden van de Horstermeerpolder (meer dan
een kwart van het kwelwater uit de Horstermeerpolder is afkomstig uit de
Polder Kortenhoef). Om het afvoeren van relatief zoet ANKO-water naar de
Kortenhoefseplassen te compenseren wordt een beperkte hoeveelheid zoet
water aangevoerd vanuit het IJmeer (zie paragraaf 8.5 in het
achtergrondrapport bij het peilbesluit)15. Door de kweldruk in de polder blijft
het doorspoelwater in de hoofdwatergangen en stroomt vrijwel direct naar het
gemaal waar het weer uit de polder wordt gepompt. Het beperken van het
doorspoelen van het centrale deel van de Horstermeerpolder met IJmeerwater
heeft daarom naar verwachting geen negatieve invloed op de waterkwaliteit.
Dit wordt in de komende jaren nader onderzocht (maatregel 5A uit het
peilbesluit).

Bekendmaking peilbesluit en vervolgprocedure
De vaststelling van het peilbesluit wordt op 1 december 2014 bekend gemaakt op
www.overheid.nl en op de website www.agv.nl. Op www.overheid.nl vindt u alle
officiële bekendmakingen van het waterschap in het digitale Waterschapsblad. Ook
U kunt zich via deze site abonneren op een e-mailservice bekendmakingen in uw
postcodegebied. Zo krijgt u automatisch alle officiële bekendmakingen van het
waterschap in uw mailbox.
Een kopie van de bekendmaking treft u bijgaand aan. Tegen het besluit tot
vaststelling van het peilbesluit kunnen belanghebbenden tot en met 11 januari
2015 beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam. Meer informatie hierover is in
de bekendmaking opgenomen.

15

Direct aanvoeren van IJmeerwater naar de Kortenhoefseplassen is ongewenst in verband
met de chlorideconcentratie. Ten opzichte van de chlorideconcentratie in het centrale deel
van de Horstermeerpolder is de chlorideconcentratie van IJmeerwater verwaarloosbaar.

27 november 2014 - Peilbesluit Horstermeerpolder en Meeruiterdijksepolder - Verslag van inspraak

46/61

AGV vertrouwt erop uw zienswijze hiermee voldoende te hebben behandeld.
Indien u nog vragen hebt naar aanleiding van deze brief, kunt u contact opnemen
met dhr. J. Hofstra. Zijn telefoonnummer en emailadres zijn in het briefhoofd
vermeld.

Hoogachtend,

Dhr. drs. H.J. Kelderman

Dhr. dr. ir. G.M. Van den Top

secretaris-directeur

dijkgraaf

Bijlage(n)

kopie bekendmaking in MEDIA, inclusief beroepsprocedure
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3.12

Dhr. L. Smits, mede namens de Bewonersvereniging Horstermeerpolder
Dwarsweg 20, 1394 AZ, Nederhorst Den Berg

Geachte heer Smits,
Op 27 november 2014 heeft het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht (AGV) het Peilbesluit Horstermeerpolder en
Meeruiterdijksepolder vastgesteld. U hebt een zienswijze op het plan ingediend.
Waternet heeft uw zienswijze op 1 mei 2014 ontvangen. Wij bedanken u voor de
tijd en energie die u in dit plan heeft gestoken door een actieve bijdrage te leveren
aan een doordacht besluit.
Inhoud zienswijze
U wijst in uw zienswijze op de kwetsbaarheid van de polder ten aanzien van de
waterhuishouding en op de noodzaak tot voldoende monitoring en handhaving. U
brengt in uw zienswijze specifiek de volgende punten naar voren:
1. Waterkwaliteit
U vraagt aandacht voor de teruggelopen waterkwaliteit in de polder (onder
andere te merken aan de verminderde visstand). U pleit ervoor om het schone
kwelwater dat in de polder voorhanden is beter te benutten in plaats van dit via
het ANKO-gemaal naar Kortenhoef te pompen.
2. Schouw, schonen en handhaven
U bent van mening dat het reguliere onderhoudsregime in de Middenwetering
onvoldoende is en dat de WBC dit onderschrijft. Daarnaast bent u van mening
dat het nodig is om deze wetering uit te baggeren om een goede
waterhuishouding in de polder te realiseren en dat er tweemaal per jaar
geschouwd dient te worden in plaats van eenmaal. Tevens dient sneller en
intensiever te worden gehandhaafd op basis van de Keur uit 1973.
3. Peilfluctuaties
U bent van mening dat het beperken van de peilfluctuaties (en de mogelijke
gevolgen daarvan) alleen kan worden gerealiseerd als er wordt geprofileerd,
gebaggerd én het gemaal traploos regelbaar wordt gemaakt.
Ten aanzien van peilstijgingen tijdens extreme neerslag sluit u zich aan bij de
aanbeveling van de WBC hieromtrent én vindt u dat ook de sloten in het
zuidelijk natuurgebied moeten bijdragen aan de bergingscapaciteit, wat
betekent dat deze deugdelijk geprofileerd moeten zijn.
4. Gemaal
U vraagt zich af of het plaatsen van nieuwe pompen niet voordeliger en
effectiever (ten aanzien van beperken peilfluctuaties) is dan het aanpassen van
de bestaande pompen. U mist een afweging van argumenten voor het
aanpassen van de bestaande pompen versus het plaatsen van nieuwe pompen.
5. Schade
U vermoedt dat afkalving van oevers als gevolg van peilfluctuaties doorwerkt in
zandlagen die de fundering van bebouwing vormen. Diverse partijen hebben
nader onderzoek naar schade aan bebouwing aanbevolen en u bent van mening
dat deze aanbeveling niet genegeerd mag worden.
6. Proefgebieden
U vindt het moeilijk te accepteren dat het conserveren van het hogere peil in
de peilgebieden 28-3 en 28-5 wordt vastgelegd onder de beweerdelijke
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bescherming van de Natuurbeschermingswet. U verzoekt het waterschap voor
deze peilgebieden op te nemen dat de streefpeilen onder normale
omstandigheden NAP -3,45 m zijn zodat de marge tot aan de bovengrens kan
worden gebruikt voor berging tijdens extreme neerslagsituaties. Ook zou u
graag zien dat voor gebieden waar het peil(regime) wijzigt ten opzichte van het
vorige peilbesluit toetsingskaders worden ingebouwd.
7. Opvolgen aanbevelingen WBC
U betreurt het dat verscheidene aanbevelingen van de wetenschappelijke
begeleidingscommissie (WBC) niet zijn opgevolgd. U wijst in het bijzonder op
de volgende punten:
7.1 Stabiliteit deklaag
7.2 Schouwgegevens
7.3 Afvoer vanuit zuidelijk gebied
7.4 Peilfluctuaties
7.5 Oeverinstabiliteit
Beoordeling zienswijze
Uw zienswijze heeft naar aanleiding van punt 2 geleid tot (een tekstuele)
aanpassing van het peilbesluit. Naar aanleiding van aanbevelingen van de
wetenschappelijke begeleidingscommissie (WBC) is een ambtelijke wijziging
doorgevoerd in het peilbesluit, welke een positief effect heeft op een aantal van de
door u naar voren gebrachte punten (punten 3, 6 en 7.3). Onderstaand wordt
ingegaan op alle punten uit uw zienswijze en worden de overwegingen van het
waterschap gegeven waarom het betreffende punt uit de zienswijze al dan niet tot
een wijziging van het peilbesluit heeft geleid.
1. Waterkwaliteit
Op grond van beschikbare waterkwaliteitsgegevens is er geen aanwijzing voor
achteruitgang van de waterkwaliteit. Bij het waterschap zijn geen gegevens
bekend over de visstand in de Horstermeerpolder16. Een mogelijk verband
tussen het afvoeren van overtollige kwel uit het zuiden van de
Horstermeerpolder naar Kortenhoef en de afname van de visstand is niet te
leggen. Vanuit het oogpunt van verdrogingsbestrijding is het aanvoeren van
kwelwater uit het zuiden van de Horstermeerpolder naar de
Kortenhoefseplassen van groot belang. Om het afvoeren van relatief zoet
ANKO-water naar de Kortenhoefseplassen te compenseren wordt een beperkte
hoeveelheid zoet water aangevoerd vanuit het IJmeer (zie paragraaf 8.5 in het
achtergrondrapport bij het peilbesluit). Direct aanvoeren van IJmeerwater naar
de Kortenhoefseplassen is ongewenst in verband met de chlorideconcentratie.
Ten opzichte van de chlorideconcentratie in het centrale deel van de
Horstermeerpolder is de chlorideconcentratie van IJmeerwater
verwaarloosbaar. Overigens is de verwachting dat de aanvoer van IJmeerwater,
dan wel het behouden van kwelwater uit het zuidelijk deel de waterkwaliteit en
samenstelling van het water in het centrale deel van de polder niet zal doen
veranderen. Door de kweldruk in de polder blijft het doorspoelwater in de

16

Het ecologisch onderzoek dat het waterschap doet bij peilbesluiten in de polders richt zich
doorgaans uitsluitend op de waterplanten, naast metingen van de fysische-chemische
waterkwaliteit. Alleen in de zogenaamde “waterlichamen”, dat zijn de grotere wateren zoals
de plassen en vaarten, die zijn aangewezen volgens de Europese Kaderichtlijn Water, wordt
uitgebreidere monitoring gedaan waarbij ook de visstand bemonsterd wordt.
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hoofdwatergangen en stroomt vrijwel direct naar het gemaal waar het weer uit
de polder wordt gepompt.
2. Schouw, schonen en handhaven
Algemeen
U refereert aan de Keur uit 1973. In 1994 is deze keur ingetrokken. Op de
primaire wateren in de Horstermeerpolder is de Keur uit 2011 van toepassing.
Als gevolg van overgangsregelingen is wat betreft afmetingen en
onderhoudsverplichtingen voor de overige wateren in de Horstermeerpolder de
Keur van het waterschap Drecht en Vecht uit 1994 van toepassing. In beide
Keuren is voorzien in een najaarsschouw zodat het watersysteem aan het begin
van het natte seizoen op orde is en de doorstroming niet belemmerd wordt.
Hierbij wordt gekeken naar plantengroei, verstopte duikers en obstakels in het
water die de doorstroming belemmeren.
Het waterschap is van mening dat de huidige afspraken over beheer en
onderhoud (inclusief de schouw) in de Horstermeerpolder voldoende zijn en ziet
geen redenen om deze aan te passen. Ten aanzien van de schouw en het
handhaven van de te hanteren profielen van waterlopen verwijzen we naar
twee notities die zijn verschenen tijdens de voorbereiding op het peilbesluit:
-

Een analyse van het afvoerstelsel in de Horstermeerpolder (Waternet,
2012/2013). Uit deze analyse zijn geen hydraulische knelpunten naar voren
gekomen ten aanzien van afmetingen van hoofdwatergangen .

-

Analyse van het open water in het plangebied Horstermeerpolder en
Meeruiterdijkse polder (Waternet, 2012/2013). Uit deze analyse blijkt dat de
gemiddelde breedte van de (primaire en secundaire) watergangen niet is
afgenomen sinds 1994.

Wij wijzen u op de mogelijkheid tot het indienen van een (schriftelijke) klacht
of handhavingsverzoek wanneer zich problemen voordoen.
Middenwetering
De WBC adviseert inderdaad om de Middenwetering goed open te houden. Het
waterschap is van mening dat de huidige afspraken over beheer en onderhoud
daarvoor toereikend zijn. Het waterschap heeft de volgende aanvullende
redenen om de Middenwetering niet vaker dan één maal per jaar te maaien:
-

De Ringwetering vormt de belangrijkste afvoerroute in de polder.

-

Bij het huidige onderhoudsregime werken peilfluctuaties minder door in
(hoofd)watergangen in de buurt van bebouwing.

Het baggeren van de primaire watergangen in de Horstermeerpolder zal
worden voorbereid in 2015 en uitgevoerd in 2015 en/ of 201617. De tekst in
het achtergrondrapport bij het peilbesluit hieromtrent wordt aangepast
(ambtshalve).

17

In het ontwerp peilbesluit stond vermeld dat het baggeren van de primaire watergangen
in de Horstermeerpolder voor 2013 op de planning stond. De planning is ambtshalve
aangepast om ruimte te geven aan het voorbereiden en vaststellen van onderhavig
peilbesluit. Voorbereiding en uitvoering van het baggeronderhoud in de Horstermeerpolder
staan nu gepland voor 2015/ 2016.
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3. Peilfluctuaties
Zoals aangegeven in het kader in hoofdstuk 2 over peilfluctuaties en
peilstijgingen (zie verslag van inspraak op onze website www.agv.nl) maken we
onderscheid tussen peilfluctuaties als gevolg van het aan- en afslaan van het
gemaal en (tijdelijke) peilstijgingen als gevolg van extreme neerslag. In dit
punt wordt ingegaan op beide situaties.
Het waterschap onderkent het optreden van peilfluctuaties in de polder en de
noodzaak om de peilfluctuaties te beperken18. In het peilbesluit zijn de
maatregelen en aanbevelingen die u noemt opgenomen en het nakomen van
deze verplichtingen heeft de voortdurende aandacht van het waterschap
(maatregel 7, paragraaf 9.6.2 en paragraaf 10.2 in achtergrondrapport bij het
peilbesluit ).
Wat betreft het optreden van peilstijgingen als gevolg van extreme neerslag
neemt het waterschap de aanbeveling van de WBC over om peilgebied 28-5
zodanig in te richten dat het mogelijk is om in het zuidelijk deel van de polder
water vast te houden tijdens extreme neerslagsituaties als dit nodig is. De in
het ontwerp peilbesluit voorgestelde inrichting voldoet al aan de
wateroverlastnormen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water, maar om het
watersysteem nog robuuster te maken worden in plaats van één automatische
stuw, twee automatische stuwen geplaatst op de grens van peilgebied 28-5
met het bemalen peilgebied19. Dit betreft een (ambtelijke) wijziging in het
peilbesluit van maatregel 1C. Op deze manier kan er voor gezorgd worden dat
niet onevenredig veel water vanuit het zuidelijk deel van de polder wordt
geloosd op het bemalen gebied en de kans op overlast en schade zoveel
mogelijk wordt beperkt. Door deze maatregel kunnen de sloten in het zuidelijk
gebied de bergingscapaciteit tijdens extreme neerslag vergroten. Ten aanzien
van de profilering van deze sloten wordt opgemerkt dat de diepte van de sloten
geen invloed heeft op de bergingscapaciteit. Wat betreft de breedte van de
sloten zijn er geen aanwijzingen dat deze te krap zijn20. Wanneer u
ongeregeldheden opmerkt ten aanzien van het onderhoud van de sloten, kunt u
te allen tijde een (schriftelijke) klacht of handhavingsverzoek indienen bij het
waterschap.
4. Gemaal
De keuze van het waterschap voor het aanpassen van de pompen is gebaseerd
op een afweging van voor- en nadelen van het vervangen en het aanpassen
van de pompen:
-

De bedrijfszekerheid van de huidige pompen na revisie is niet minder dan
de bedrijfszekerheid van nieuwe pompen.

-

Bij de revisie worden de pompen voorzien van nieuwe motoren en
frequentieregelaars, zodat het mogelijk wordt om met lagere toerentallen
te draaien (hierdoor zullen peilfluctuaties in de polder als gevolg van het
aan- en afslaan van de pompen afnemen). Door de grote hoeveelheid kwel

18

Uit de notitie Peilmarges bij het Horstermeergemaal (Waternet, 2012/2013) blijkt
overigens niet dat de peilfluctuaties sinds het begin van de bemaling van de polder zijn
toegenomen.
19
Voor meer informatie over deze ambtshalve wijziging wordt verwezen naar hoofdstuk 4
uit het verslag van inspraak op onze website www.agv.nl.
20
Notitie Analyse van het open water in het plangebied Horstermeerpolder en
Meeruiterdijkse polder (Waternet, 2012/2013).
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in de polder vraagt de situatie in de Horstermeerpolder nooit om extreem
lage toerentallen. De capaciteit van het gemaal wordt regelbaar tussen 40
en 155 m3/min. De gemiddelde hoeveelheid kwel in de polder bedraagt
ruim 60 m3/min. Inzet van een capaciteit lager dan 40 m3/min is dus niet
aan de orde. Het minimale debiet na revisie is afdoende laag om
peilfluctuaties te beperken.
-

Het afzonderlijk vervangen van de pompen van het gemaal is niet
mogelijk. Voor het vervangen van de pompen moet het gehele gemaal
(gebouw inclusief fundering) vervangen worden of moet zelfs een nieuwe
locatie worden gezocht. Het Horstermeergemaal is een gemeentelijk
monument. Het bouwen van een gemaal op een nieuwe locatie brengt
hoge kosten met zich mee. Een nieuw gemaal zou óf voor het oude
gemaal gebouwd moeten worden, óf op een andere locatie in de polder. In
het laatste geval moet het watersysteem aangepast worden (afmetingen
watergangen). De kosten voor aanpassen van het watersysteem komen
bovenop de bouwkosten voor een nieuw gemaal.

-

Reviseren van de bestaande pompen kan in een relatief kort tijdbestek. Bij
nieuwbouw is de doorlooptijd minimaal 2 jaar langer dan bij aanpassen
van de pompen.

Op grond van bovenstaande argumenten is gekozen voor het aanpassen van de
pompen. Met de voorgestelde revisie van de pompen is het Horstermeergemaal
voor langere tijd volledig inzetbaar en nemen peilfluctuaties in de polder af.
5. Schade
Tijdens de voorbereiding op het peilbesluit is onderzoek gedaan naar de
peilfluctuaties in de Horstermeerpolder. Hieruit blijkt niet dat de peilfluctuaties
sinds het begin van de bemaling van de polder zijn toegenomen21. Een verband
tussen peilfluctuaties en schade aan bebouwing is niet aangetoond. Het
dagelijks bestuur van het waterschap heeft besloten dat binnen het peilbesluit
geen nader onderzoek wordt gedaan naar oorzaken van reeds gemelde schade
aan bebouwing, omdat er geen indicatie bestaat dat de vermelde schade en het
oppervlaktewaterpeil verband hebben. Dit onderzoek valt daarom buiten het
kader van dit peilbesluit. Het peilbesluit heeft bovendien geen negatieve
invloed op de genoemde peilfluctuaties.
6. Proefgebieden
Zoals aangegeven in de toelichting op het peilbesluit wenst het waterschap
het advies van de Landsadvocaat betreffende het vastleggen van de actuele
waterpeilen in de Horstermeerpolder te volgen. Voor de instandhouding van de
voorkomende beschermde natuurwaarden en habitattypen in het Natura2000
gebied in de Horstermeerpolder is het van belang dat het waterpeil niet wordt
verlaagd. We merken op dat het waterschap de habitattypen niet realiseert,
maar uitsluitend faciliteert. Het bevoegd gezag is Gedeputeerde Staten van de
provincie Noord-Holland22.
Wat betreft de streefpeilen kan het waterschap niet meegaan in uw wens
om op te nemen dat deze onder normale omstandigheden NAP -3,45 m zijn. Dit

21
22

Notitie peilmarges bij het Horstermeergemaal (Waternet, 2012/2013).

Voor meer informatie zie Atlas Natura 2000 Oostelijke Vechtplassen en Naardermeer
(Provincie Noord-Holland, juli 2012).
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is in strijd met de Natuurbeschermingswet, zie hiervoor bovenstaande alinea.
De bovengrens van het flexibele peilregime voor peilgebied 28-5 van NAP -3,30
m is een bovengrens voor het beheer tijdens normale omstandigheden.
Wanneer het waterpeil boven deze grens komt, wordt water afgelaten.
Wanneer het waterpeil onder de ondergrens komt, wordt (in theorie) water
ingelaten. In de praktijk zal dit laatste niet nodig zijn door de hoge kweldruk in
dit gebied. De bovengrens van NAP -3,30 is ten opzichte van de actuele situatie
geen peilverhoging. De aanbeveling van de WBC om in het zuidelijk deel van de
polder water vast te houden tijdens extreme neerslagsituaties (zie ook ad 3),
betreft het langer vasthouden van water boven het peil tijdens normale
omstandigheden, waardoor een tijdelijke peilstijging boven de normale
peilmarge (tussen NAP -3,45 m en NAP -3,30 m) optreedt in het zuidelijk deel
van de polder om het bemalen peilgebied te ontlasten. Wanneer extreme
neerslag wordt voorzien kunnen de stuwen van peilgebied 28-5 vóór de
grootste neerslagpiek naar beneden worden gezet. Op deze manier wordt
ervoor gezorgd dat er op het moment van de meeste neerslag zoveel mogelijk
ruimte voor berging is binnen de marge voor flexibel peilbeheer (tot NAP -3,30
m) en dat de eventuele peilstijging boven de bovengrens van NAP -3,30 m
zoveel mogelijk wordt beperkt (op deze manier wordt geanticipeerd op
voorspelde neerslag vergelijkbaar met het principe van ‘voormalen’). Hierbij
wordt de kanttekening geplaatst dat het omlaag brengen van het peil in het
zuidelijk deel van de polder door de kweldruk langzaam gaat waardoor het
uiteindelijke effect beperkt kan zijn en bij extreme neerslag peilstijging boven
de bovengrens niet voorkomen kan worden.
Wat betreft het inbouwen van toetsingskaders ten behoeve van beoogde
natuurdoelen wordt opgemerkt dat het waterschap functies (waaronder natuur)
faciliteert binnen de aanwezige randvoorwaarden. In dit geval (peilgebied 28-5)
bestaan de randvoorwaarden uit het conserverende karakter van het peilbesluit
en de natuurbeschermingswetgeving. De peilkeuze voor peilgebied 28-5 is op
deze randvoorwaarden gebaseerd. Het behalen van de natuurdoelen is de
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de natuurbeheerder en de provincie.
Het peilbesluit voorziet wel in monitoring om inzicht te houden in het verloop
van de waterpeilen in het NERA-gebied (zie paragraaf 9.4 en maatregel 1G in
het achtergrondrapport bij het peilbesluit).
7. Opvolgen aanbevelingen WBC
Het waterschap is van mening dat de aanbevelingen van de WBC binnen de
mogelijkheden van het peilbesluit en binnen de maatschappelijke context zijn
opgevolgd. Onderstaand wordt per punt een toelichting gegeven.
7.1 Stabiliteit deklaag
Tijdens de voorbereiding op het peilbesluit is (in overeenstemming met het
plan van aanpak voor het peilbesluit dat in 2011 ter beoordeling en
advisering aan de WBC is voorgelegd) geen onderzoek gedaan naar
stabiliteit van oevers en deklagen. Als extra onderzoek is later op advies
van de WBC een analytische berekening gemaakt om de stabiliteit van de
oevers te beoordelen. Uit deze berekening bleek dat snelle peilfluctuaties
erosie van onbeschoeide, steile oevers kunnen veroorzaken. Onder andere
door het traploos regelbaar maken van de capaciteit van het
Horstermeergemaal worden de peilfluctuaties minder (zie ad 3 en 4). De
deklaag is niet specifiek onderzocht, maar wel als belangrijke invoer
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meegenomen in het grondwatermodel. Door het conserverende karakter
veranderen de peilen in het gebied niet tot nauwelijks, waardoor er als
gevolg van het peilbesluit geen effect op de stabiliteit van de deklaag te
verwachten valt.
7.2 Schouwgegevens
U verzoekt het waterschap inzage te verschaffen in de schouwgegevens.
Informatie over de uitgevoerde schouw is privacygevoelig. Vragen of
klachten over de schouw vallen buiten het kader van het peilbesluit. Wij
wijzen u op de mogelijkheid tot het indienen van een (schriftelijke) klacht
of handhavingsverzoek wanneer zich problemen voordoen.
7.3 Afvoer vanuit zuidelijk gebied
Het waterschap onderschrijft de aanbeveling van de WBC dat de afvoer
vanuit het zuidelijk slotengebied tijdens extreme neerslag niet groter mag
zijn dan die vanuit de rest van de polder. Hiertoe wordt het peilbesluit
gewijzigd (zie ad 3). Tijdens de voorbereiding op de realisatie van
maatregelen, wordt nader invulling gegeven aan afspraken over het
operationele beheer van de stuwen tussen peilgebied 28-5 en 28-1. Hierbij
wordt ook gekeken naar de verhouding tussen de specifieke afvoer (afvoer
per oppervlakte-eenheid) vanuit het zuidelijk slotengebied en de afvoer
vanuit de rest van de polder.
7.4 Peilfluctuaties
Zie de conceptbeantwoording ad 3 en 4.
7.5 Oeverinstabiliteit
Door Waternet is een analytische berekening gemaakt om de stabiliteit van
de oevers te beoordelen. Als gevolg van diverse maatregelen uit het
peilbesluit worden de peilfluctuaties minder (zie ad 3 en 4). Wanneer de
peilfluctuaties afnemen, neemt het risico op instabiliteit van de oevers af.
Bekendmaking peilbesluit en vervolgprocedure
De vaststelling van het peilbesluit wordt op 1 december 2014 bekend gemaakt op
www.overheid.nl en op de website www.agv.nl. Op www.overheid.nl vindt u alle
officiële bekendmakingen van het waterschap in het digitale Waterschapsblad. Ook
U kunt zich via deze site abonneren op een e-mailservice bekendmakingen in uw
postcodegebied. Zo krijgt u automatisch alle officiële bekendmakingen van het
waterschap in uw mailbox.
Een kopie van de bekendmaking treft u bijgaand aan. Tegen het besluit tot
vaststelling van het peilbesluit kunnen belanghebbenden tot en met 11 januari
2015 beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam. Meer informatie hierover is in
de bekendmaking opgenomen.
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AGV vertrouwt erop uw zienswijze hiermee voldoende te hebben behandeld.
Indien u nog vragen hebt naar aanleiding van deze brief, kunt u contact opnemen
met dhr. J. Hofstra. Zijn telefoonnummer en emailadres zijn in het briefhoofd
vermeld.

Hoogachtend,

Dhr. drs. H.J. Kelderman

Dhr. dr. ir. G.M. Van den Top

secretaris-directeur

dijkgraaf

Bijlage(n)

kopie bekendmaking in MEDIA, inclusief beroepsprocedure

27 november 2014 - Peilbesluit Horstermeerpolder en Meeruiterdijksepolder - Verslag van inspraak

55/61

3.13

Dhr. G.C. van den Broek
Eilandseweg 17A, 1394 JG, Nederhorst Den Berg

Geachte heer van den Broek,
Op 27 november 2014 heeft het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht (AGV) het Peilbesluit Horstermeerpolder en
Meeruiterdijksepolder vastgesteld. U hebt een zienswijze op het plan ingediend.
Waternet heeft uw zienswijze op 30 april 2014 ontvangen. Wij bedanken u voor de
tijd en energie die u in dit plan heeft gestoken door een actieve bijdrage te leveren
aan een doordacht besluit.
Inhoud zienswijze
Uw zienswijze heeft betrekking op de kadastrale percelen Nederhorst den Berg,
sectie C, nummers: 1248G, 1249G, 1250G, 3931G, 3941G. In uw zienswijze
maakt u bezwaar tegen het conserveren van het peil in peilgebied 28-1 (het
bemalen peilgebied van de Horstermeerpolder).
U wijst in uw reactie op de maaivelddaling en afspraken uit een convenant tussen
landbouw en overheid gemaakt door de Centrale Landinrichtingscommissie (CLC)
ten aanzien van droogleggingsnormen voor veen (60 cm) en klei (90 cm). Bij het
huidige peil is de drooglegging van de betreffende percelen klein.
U geeft aan dat de kleine drooglegging de bedrijfsvoering belemmert en het
infectierisico met leverbot voor vee verhoogt (terwijl er geen bestrijdingsmiddelen
meer tegen leverbot mogen worden gebruikt). U verzoekt het waterschap de
afspraken uit het genoemde convenant na te komen.
Beoordeling zienswijze
Uw zienswijze heeft niet geleid tot een aanpassing van het peilbesluit. De
belangrijkste reden hiervoor is het conserverende karakter van het peilbesluit.
Andere overwegingen om het peil niet te verlagen zijn de invloed van een
peilverlaging op:
-

De gemiddelde drooglegging van het peilgebied als geheel. Door grote
maaiveldhoogteverschillen en de verschillen in bodemopbouw kunnen lokaal
andere waterpeilen wenselijk zijn. Om lokaal te kunnen voldoen aan de
droogleggingsrichtlijnen uit de Nota Peilbeheer23, zouden de peilgebiedsgrenzen
moeten worden aangepast. Ofwel, zou het peilgebied moeten worden
opgesplitst in diverse kleinere peilgebieden. Dit is vanuit het oogpunt van
peilbeheer (beheersbaarheid) ongewenst.

-

De hoeveelheid kwel (peilverlaging leidt tot een toename en daarmee ook een
toename van de hoeveelheid af te voeren water uit de polder).

-

De waterkwaliteit.

-

De stabiliteit van de oevers.

Tijdens een veldbezoek aan de in de zienswijze genoemde percelen (22 september
2011) is inderdaad gebleken dat er sprake is van een hoge grondwaterstand.
Sinds dit bezoek zijn de waterpeilen in het NERA-gebied (peilgebied 28-5) door
23

Deze droogleggingsrichtlijnen komen overeen met de door u aangehaalde afspraken ten
aanzien van drooglegging uit het genoemde convenant tussen landbouw en overheid.
Opgemerkt wordt dat de genoemde normen een maximale droogleggingsnorm betreffen.
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intensiever beheer en onderhoud omlaag gegaan, waardoor de kweldruk ter
plaatse van de percelen is afgenomen. Naar verwachting verbetert dit de situatie
ter plaatse van deze percelen in beperkte mate. Het inrichten van één peilgebied
in het zuidelijk deel van de Horstermeerpolder draagt er aan bij dat ook in de
toekomst de peilen in het NERA-gebied goed beheerst kunnen worden.
Een peilverlaging wordt om bovengenoemde redenen niet wenselijk geacht.
Daarbij komt dat u zelf de volgende maatregelen kunt nemen die lokaal een
positieve invloed hebben op de afwatering/ drooglegging en daarmee op de
bedrijfsvoering:
-

Het openmaken van de gedempte tussensloot. Bij een kleinere perceelbreedte
neemt de opbolling af en de ontwateringsdiepte toe.

-

Het af laten wateren van alle perceelsloten op de Ringwetering, ofwel via een
open verbinding ofwel via een voldoende grote afvoerduiker.

-

Het ophogen van de kopeinden van de percelen.

Bekendmaking peilbesluit en vervolgprocedure
De vaststelling van het peilbesluit wordt op 1 december 2014 bekend gemaakt op
www.overheid.nl en op de website www.agv.nl. Op www.overheid.nl vindt u alle
officiële bekendmakingen van het waterschap in het digitale Waterschapsblad. Ook
U kunt zich via deze site abonneren op een e-mailservice bekendmakingen in uw
postcodegebied. Zo krijgt u automatisch alle officiële bekendmakingen van het
waterschap in uw mailbox.
Een kopie van de bekendmaking treft u bijgaand aan. Tegen het besluit tot
vaststelling van het peilbesluit kunnen belanghebbenden tot en met 11 januari
2015 beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam. Meer informatie hierover is in
de bekendmaking opgenomen.
AGV vertrouwt erop uw zienswijze hiermee voldoende te hebben behandeld.
Indien u nog vragen hebt naar aanleiding van deze brief, kunt u contact opnemen
met dhr. J. Hofstra. Zijn telefoonnummer en emailadres zijn in het briefhoofd
vermeld.

Hoogachtend,

Dhr. drs. H.J. Kelderman

Dhr. dr. ir. G.M. Van den Top

secretaris-directeur

dijkgraaf

Bijlage(n)

kopie bekendmaking in MEDIA, inclusief beroepsprocedure
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4

4.1

Ambtshalve wijzigingen ontwerp peilbesluit

Tijdelijk water vasthouden in zuidelijk slotengebied bij extreme neerslag
Aanleiding
Tijdens de bijeenkomst van de Wetenschappelijke begeleidingscommissie op 15
januari 2014 heeft de WBC de wetenschappelijke kwaliteit van het ontwerp
peilbesluit beoordeeld.
De Wetenschappelijke Begeleidingscommissie heeft tijdens de bijeenkomst
aanbevolen om het mogelijk te maken om tijdens extreme neerslagsituaties
tijdelijk water vast te kunnen houden in het zuidelijk slotengebied (peilgebied 285). Op deze manier kan er voor gezorgd worden dat er in dergelijke situaties niet
onevenredig veel water vanuit het zuidelijk deel van de polder op het bemalen
peilgebied (28-1) wordt geloosd.
Wijziging
Om water vast te kunnen houden in het zuidelijk slotengebied volstaat een
wijziging van maatregel 1C bij het peilbesluit, namelijk het realiseren van een
automatische stuw in plaats van een handmatig in hoogte verstelbare stuw.
Hierdoor komen er twee automatische stuwen op de grens tussen de peilgebieden
28-5 en 28-1. Gerelateerde tekstpassages worden aangepast (onder andere
paragraaf 4.2.1 van het peilbesluit en paragraaf 6.2 van het achtergrondrapport).
Toelichting
Als het gedurende langere tijd hard regent en de neerslagintensiteit de specifieke
gemaalcapaciteit overschrijdt, stijgt het waterpeil in de polder. Nadat het stopt
met regenen duurt het nog enige tijd voordat het gemaal de waterstand omlaag
heeft gebracht tot het normale peil. Het watersysteem in de Horstermeerpolder
voldoet aan de wateroverlastnormen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water. Het
waterschap onderschrijft de aanbeveling van de WBC dat de afvoer vanuit het
zuidelijk slotengebied tijdens extreme neerslag niet groter mag zijn dan die vanuit
de rest van de polder. Door de voorgestelde wijziging wordt het watersysteem nog
robuuster. Met twee automatische stuwen wordt het watersysteem nog robuuster
en wordt het vanuit het oogpunt van beheer eenvoudiger om tijdelijk water vast te
kunnen als dat nodig is. Er kan beter geanticipeerd worden op extreme
neerslagsituaties.
Wanneer met een bepaalde zekerheid extreme neerslag wordt voorzien kunnen de
stuwen van peilgebied 28-5 vóór de grootste neerslagpiek naar beneden worden
gezet. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat er op het moment van de meeste
neerslag zoveel mogelijk ruimte voor berging is binnen de marge voor flexibel
peilbeheer (tot NAP -3,30 m) en dat de eventuele peilstijging boven de
bovengrens van NAP -3,30 m zoveel mogelijk wordt beperkt (op deze manier
wordt geanticipeerd op voorspelde neerslag vergelijkbaar met het principe van
‘voormalen’). Hierbij wordt de kanttekening geplaatst dat het omlaag brengen van
het peil in het zuidelijk deel van de polder door de kweldruk langzaam gaat
waardoor het uiteindelijke effect beperkt kan zijn en bij extreme neerslag
peilstijging boven de bovengrens niet voorkomen kan worden.
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Tijdens de voorbereiding op de realisatie van maatregelen, wordt nader invulling
gegeven aan afspraken over het operationele beheer van de stuwen tussen
peilgebied 28-5 en 28-1. Hierbij wordt ook gekeken naar de verhouding tussen de
specifieke afvoer (afvoer per oppervlakte-eenheid) vanuit het zuidelijk
slotengebied en de afvoer vanuit de rest van de polder.
4.2
4.2.1

Overige ambtshalve aanpassingen
Procedure beroepsmogelijkheden
Het plan bevat wijzigingen aan waterstaatswerken en bevat daarom
projectplannen als bedoeld in artikel 5.4 Waterwet. Hierop is de Crisis- en
herstelwet van toepassing.
In het ontwerp peilbesluit is de tekstpassage over de Crisis- en herstelwet
onvolledig. De tekst in het ontwerp peilbesluit over de Crisis- en herstelwet wordt
geactualiseerd.

4.2.2

Kaarten
De zuidelijke grens van de polder ligt één watergang noordelijker en loopt gelijk
met de polderkering. De wijziging van de begrenzing is doorgevoerd op alle
betreffende kaarten.
Op kaart 2 is peilgebied 27-5 toegevoegd en is de juiste begrenzing voor
peilgebied 28-1 (conform kaart 3) aangehouden. Op de andere kaarten was de
begrenzing al juist weergegeven.
Aan de kaartenbijlage is kaart 13a toegevoegd, ten behoeve van een duidelijkere
weergave van de maatregelen in het zuidelijk deel van de polder.

4.2.3

Tekstueel
In het peilbesluit en het bijbehorende achtergrondrapport zijn diverse kleine
redactionele en tekstuele aanpassingen doorgevoerd.

4.2.4

Planning baggeronderhoud
In het ontwerp peilbesluit stond vermeld dat het baggeren van de primaire
watergangen in de Horstermeerpolder voor 2013 op de planning stond. De
planning is ambtshalve aangepast om ruimte te geven aan het voorbereiden en
vaststellen van onderhavig peilbesluit. Voorbereiding en uitvoering van het
baggeronderhoud in de Horstermeerpolder staan nu gepland voor 2015/ 2016. De
tekst in het peilbesluit/ bijbehorend achtergronddocument is aangepast.
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5

Advertentie
Het Hoogheemraadschap is verplicht om het ontwerp Peilbesluit
Horstermeerpolder en Meeruiterdijksepolder ter inzage te leggen voor een periode
van tenminste 6 weken. Om de ter inzage legging en de informatiebijeenkomst
aan te kondigen heeft het hoogheemraadschap, aan het begin van de
inspraakperiode, brieven verstuurd en een advertentie geplaatst in lokale kranten.
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BIJLAGE 1 Zienswijzen
1.

Dhr. L. Kostelijk

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Verkleij dienstverlening in ruimtelijke plannen, namens dhr. J. Hermsen
R.H. Brandt
Dhr. J. Zwagerman
Jan Zwagerman Holding B.V.
Dhr. K. Stoker
C.J.M. en J.C.A van Tol
Dhr. A.C.M. Schoordijk
L. Hogenberg
Maatschap Voorn
Mevr. A.J.M. Kamer
Dhr. L. Smits, mede namens de Bewonersvereniging Horstermeerpolder

13. Dhr. G.C. van den Broek

1. Dhr. L. Kostelijk

2. Verkleij dienstverlening in ruimtelijke plannen, namens dhr. J. Hermsen

3. R.H. Brandt

4. Dhr. J. Zwagerman

5. Jan Zwagerman Holding B.V.

6. Dhr. K. Stoker

7. C.J.M. en J.C.A van Tol

8. Dhr. A.C.M. Schoordijk

9. L. Hogenberg

10. Maatschap Voorn

11. Mevr. A.J.M. Kamer

12. Dhr. L. Smits, mede namens de Bewonersvereniging Horstermeerpolder

13. Dhr. G.C. van den Broek

BIJLAGE 2 Verslagen hoorzittingen
A.

Verkleij dienstverlening in ruimtelijke plannen, namens dhr. J.
Hermsen

B.
C.

Maatschap Voorn
Dhr. K. Stoker

A. Verkleij dienstverlening in ruimtelijke plannen, namens dhr. J. Hermsen
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Aan

Datum

Dhr. Verkleij

30 juni 2014

Kopie aan

Contactpersoon

Dhr. Korrel, Dhr. Hermsen

J.J. Hofstra
Doorkiesnummer

Datum en tijd bespreking

020 608 36 14

19 juni 2014, 11.00 uur

Fax afdeling

Plaats bespreking

020 608 39 00

Waternet hoofdkantoor

E-mail

jaap.hofstra @waternet.nl
Aanwezig

Dhr. Korrel, Dhr. Verkleij, Dhr. Hermsen, Dhr. Hofstra, Mw. Swinkels

Onderwerp bespreking

Verslag hoorzitting ontwerp peilbesluit Horstermeerpolder en Meeruiterdijkse polder

1 Welkom en toelichting op inspraakprocedure
-

Dhr. Korrel heet dhr. Hermsen en dhr. Verkleij welkom.

-

Dhr. Hofstra licht de inspraakprocedure toe. De hoorzitting is bedoeld ter
verduidelijking van de schriftelijke inspraakreactie. Of de zienswijze leidt
tot eventuele aanpassing van het plan wordt niet tijdens de hoorzitting
aangegeven, dit volgt in een schriftelijke beantwoording. Deze
beantwoording wordt, samen met de reactie van het waterschap op de
zienswijzen van de andere insprekers, opgenomen in de Nota van
Inspraak. Deze nota wordt vervolgens in een openbare vergadering
vastgesteld door het Algemeen bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi
en Vecht. Na de vaststelling van de Nota van inspraak krijgt elke
inspreker een brief met de beantwoording van zijn of haar zienswijze.

2 Toelichting door dhr. Verkleij op zienswijze (namens dhr.
Hermsen)
-

Dhr. Verkleij vat de basis van de zienswijze samen: Het uitgangspunt van
het peilbesluit is conserveren en daar wringt de schoen. Juist bij het
NERA-complex is dit uitgangspunt niet gevolgd. Doordat het gebied
onderdeel van peilgebied 28-5 wordt, gaat het peil omhoog én het wordt
flexibel. Voor het hoofdgebouw is dit niet direct een probleem, maar wel
voor de overige gebouwen op het terrein. Deze hebben een latere
aanlegdatum en hebben nu al problemen bij hogere peilen. Inspreker
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opteert dan ook voor een zelfde behandeling van deze bebouwing als de
lintbebouwing langs de Middenweg.
-

Dhr. Hofstra geeft aan dat de zienswijze duidelijk was en dat de
toelichting hierbij aansluit. Hij beschrijft de actuele situatie in het gebied.
Als de actuele situatie letterlijk zou worden vastgelegd, zou dit per sloot
een ander peil betekenen. Het is ongebruikelijk om per sloot een ander
peil vast te leggen in een peilbesluit. Het peil fluctueert in de actuele
situatie bovendien in de tijd, hiervan zijn metingen beschikbaar. Daarom
volgen we bij de uitwerking van het vastleggen van de actuele peilen de
conventionele opzet, waarbij een peilgebied wordt ingericht, waarbinnen
het peil zo veel mogelijk aansluit bij de peilen in de verschillende sloten.
Dit betekent dat er voor de individuele sloten voor sommige sloten sprake
is van een beperkte peilverlaging en voor sommige sloten een beperkte
peilverhoging. Voor het NERA gebied is er gemiddeld netto sprake van een
peilverlaging (van 22 cm naar 15 cm).

-

Dhr. Hofstra geeft aan dat Waternet gaat kijken naar het bezwaar, maar:
o Door het NERA-complex uit peilgebied 28-5 te laten, zou er in het
zuidelijk slotengebied niet meer één peilgebied ingericht kunnen
worden, zodat de voordelen ten aanzien van de beheersbaarheid van
de peilen wegvallen.
o Het huidige voorstel voor de inrichting en werkzaamheden is kansrijk
om ontheffing te krijgen in het kader van de Natuurbeschermingswet.
Voor een ander voorstel lijkt dit minder kansrijk.

-

Dhr. Verkleij is van mening dat de actuele metingen aangeven dat de
peilen bij NERA juist niet afwijken van NAP -3,45 m. Het voorstel van de
insprekende partij, is om één van de perceelsloten achter het gebouw in
het NERA-gebied te verbinden met de Ringwetering, zodat deze op
polderpeil komt. Het NERA-gebouw is een monument dat moet blijven
bestaan.

-

Dhr. Hofstra vraagt naar het achterliggende probleem van de huidige
hogere waterstand in de dichtstbijzijnde perceelsloten.

-

Dhr. Hermsen geeft aan dat er water in de kelderruimtes van de
bijgebouwen staat en dat je wegzakt met materieel langs de sloten bij het
maaien van het gras.

-

Dhr. Hofstra geeft een toelichting op de grondwaterstanden en verwijst
hierbij naar de brief die per mail aan dhr. Hermsen is verstuurd na bezoek
van dhr. Tijsen aan het NERA gebouw. Hij geeft aan dat de druk vanuit
het dieper liggende grondwaterpakket bijzonder hoog is. Een verschil van
15 cm in het oppervlaktewaterpeil in de sloten rondom het perceel zal de
grondwaterdruk nauwelijks beïnvloeden. Dhr. Hofstra betwijfelt of het
verlagen van het peil in één sloot het door inspreker gewenste effect zal
hebben. Dhr. Hofstra zegt toe dat in de komende weken onderzocht wordt
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of het omlaag brengen van het peil in de aangrenzende sloot/sloten
überhaupt effect heeft. In de beantwoording van de zienswijze wordt het
volgende meegenomen:
o Wat gebeurt er lokaal rondom het NERA-gebouw (inzoomen op
meetgegevens uit de verschillende inventarisatierondes die de
afgelopen jaren zijn uitgevoerd).
o Wat is (lokaal) het geohydrologische effect van een
oppervlaktewaterpeilverschil van 15 cm.
Dhr. Hofstra voegt nog toe dat kelders normaliter waterdicht (moeten)
zijn.
-

Dhr. Hermsen geeft aan dat hij het verslag van Waternet over de
bevindingen van het bezoek aan het NERA-gebouw niet heeft ontvangen.
Dit zal door Waternet nogmaals worden toegezonden.

-

Dhr. Verkleij zegt dat de opbolling in het midden van het perceel
(freatisch vlak) wel degelijk omlaag zal gaan als het oppervlaktewaterpeil
omlaag gaat en wel even veel als het oppervlaktewaterpeil zelf. Ten
aanzien van de kelder zegt hij dat deze in het verleden droog was en dat
het lek mogelijk geactiveerd is door een verhoging van de
grondwaterstand. Hij vertrouwt er op dat dit voldoende onderzocht wordt.
Tevens geeft hij aan dat dhr. Hermsen het belang van
Natuurmonumenten ziet en benadrukt hij het grote maatschappelijke
belang van (behoud van) het NERA gebouw.

-

Dhr. Hermsen maakt de afsluitende opmerking dat door de voorgestelde
oplossing (één van de sloten verbinden met de Ringwetering) ook in de
toekomst gewaarborgd is dat het peil rondom het NERA gebouw
losgekoppeld is van het peil in het omliggende natuurgebied.
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Aan

Datum

Dhr. Voorn

30 juni 2014

Kopie aan

Contactpersoon

Dhr. Korrel

J.J. Hofstra
Doorkiesnummer

Datum en tijd bespreking

020 608 36 14

24 juni 2014, 15.00 uur

Fax afdeling

Plaats bespreking

020 608 39 00

Waternet hoofdkantoor

E-mail

jaap.hofstra @waternet.nl
Aanwezig

Dhr. Voorn, Dhr. Korrel, Dhr. Hofstra, Mw. Swinkels

Onderwerp bespreking

Hoorzitting ontwerp peilbesluit Horstermeerpolder en Meeruiterdijkse polder

1 Welkom en toelichting op inspraakprocedure
Dhr. Korrel heet dhr. Voorn welkom. De hoorzitting is bedoeld ter
verduidelijking van de schriftelijke inspraakreactie. Of de zienswijze leidt tot
eventuele aanpassing van het plan wordt niet tijdens de hoorzitting
aangegeven, dit volgt in een schriftelijke beantwoording. Deze
beantwoording wordt, samen met de reactie van het waterschap op de
zienswijzen van de andere insprekers, opgenomen in de Nota van Inspraak.
Deze nota wordt vervolgens in een openbare vergadering vastgesteld door
het Algemeen bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Na de
vaststelling van de Nota van inspraak krijgt elke inspreker een brief met de
beantwoording van zijn of haar zienswijze.

2 Toelichting door dhr. Voorn op zienswijze
Dhr. Voorn heeft enkele vragen en opmerkingen op het ontwerp peilbesluit
en het huidige waterbeheer rondom zijn percelen en de percelen waarvan hij
pachter is. Het gaat om de volgende drie punten:
1. Het voorgestelde peil in de ‘hoogwater’sloot langs de dijk (peilgebied 27-4
op kaart 3 bij het peilbesluit.
2. Het voorgestelde peil in peilgebied 27-3 op kaart 3.
3. De peilen in het gebied ‘de Put’ net ten zuiden van de
Meeruiterdijksepolder.

Korte Ouderkerkerdijk 7
Amsterdam
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam
T 0900 93 94 (20 cent per gesprek,
plus uw gebruikelijke belkosten)
F 020 608 39 00
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Datum

1. ‘Hoogwater’sloot langs de dijk (peilgebied 27-4 kaart 3)

30 juni 2014

Dhr. Voorn vraagt wat de reden is dat het peil in deze sloot zo hoog zou
moeten worden.
Dhr. Hofstra legt uit dat het peilbesluit voor de Meeruiterdijkse polder een
conserverend peilbesluit is, wat betekent dat zoveel mogelijk de actuele
peilen worden vastgelegd. Het voorgestelde peil in het nieuwe peilbesluit
is daarom gebaseerd op het vigerende peil in de ‘hoogwaterzone’ en op
inventarisaties die door Waternet de afgelopen periode in het veld zijn
uitgevoerd.
Dhr. Voorn geeft aan dat al sinds hij zich kan herinneren de sloot langs de
dijk droog is geweest. Zijn wens is dat dit zo blijft.
Dhr. Hofstra geeft aan dat gebruikelijke redenen om het peil in een
dergelijke zone hoger in te stellen zijn:
Funderingen van dijkbebouwing.
Stabiliteit van de kering.
Creëren van inlaatmogelijkheden.
Dhr. Voorn geeft aan dat zijn huis is gefundeerd op houten palen met 2,5
m betonoplangers. Hij denkt dat een hoger peil eerder schadelijk is voor
zijn woning dan een laag peil. Ook geeft hij aan dat het voor zijn
percelen niet nodig is om water via deze sloot in te laten, omdat hij nooit
last heeft van watertekort in droge perioden. Het is juist meestal te nat
op zijn land, nooit droog. Dat het nooit droog is komt mogelijk doordat er
altijd afvoer vanuit ‘de Put’ is naar de Meeruiterdijksepolder, via een
duiker door de dijk (zie punt 3).
2. Peil in peilgebied 27-3 op kaart 3
Voor dit gebied geeft dhr. Voorn aan dat hij het peil hier liever lager ziet
dan hoger.
3. Beheer ‘de Put’
In dit gebied pacht dhr. Voorn land van Natuurmonumenten. Hij heeft
vaak last van hoge waterstanden. Er waren afspraken met
Natuurmonumenten dat het peil in de zomer laag zou zijn, om op het land
te kunnen. Sindsdien is de pachtprijs omhoog gegaan, maar is
Natuurmonumenten aan het vernatten in dit gebied. Het stond een paar
weken geleden nog blank. Vroeger werd het water uit ‘de Put’ met een
trekkerpomp naar Kortenhoef gepompt. Nu wordt het via een duiker door
de dijk afgevoerd naar de Meeruiterdijksepolder.
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Dhr. Hofstra geeft aan dat er in het peilbesluit voor de Horstemeerpolder
en Meeruiterdijksepolder niks gedaan kan worden met de peilen in ‘de
Put’, omdat dit buiten de plangrens ligt. ‘De Put’ wordt meegenomen in
het peilbesluit Noordelijke Vechtplassen, wat momenteel in voorbereiding
is.

Datum

30 juni 2014

Dhr. Korrel geeft aan dat zo lang er sprake is van agrarisch gebruik, deze
functie vanuit het waterbeheer gefaciliteerd moet worden.
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Aan

Datum

Dhr. Stoker

30 juni 2014

Kopie aan

Contactpersoon

Dhr. Korrel

J.J. Hofstra
Doorkiesnummer

Datum en tijd bespreking

020 608 36 14

17 juni 2014, 15.30 uur

Fax afdeling

Plaats bespreking

020 608 39 00

Waternet, Hoofdkantoor

E-mail

jaap.hofstra @waternet.nl
Aanwezig

Dhr. Stoker, Dhr. Korrel, Dhr. Hofstra, Mw. Swinkels

Onderwerp bespreking

Hoorzitting ontwerp peilbesluit Horstermeerpolder en Meeruiterdijkse polder

1 Welkom en toelichting op inspraakprocedure
-

Dhr. Korrel heet dhr. Stoker welkom.

-

Dhr. Hofstra licht de inspraakprocedure toe. De hoorzitting is bedoeld ter
verduidelijking van de schriftelijke inspraakreactie. Of de zienswijze leidt
tot eventuele aanpassing van het plan wordt niet tijdens de hoorzitting
aangegeven, dit volgt in een schriftelijke beantwoording. Deze
beantwoording wordt, samen met de reactie van het waterschap op de
zienswijzen van de andere insprekers, opgenomen in de Nota van
Inspraak. Deze nota wordt vervolgens in een openbare vergadering
vastgesteld door het Algemeen bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi
en Vecht. Na de vaststelling van de Nota van inspraak krijgt elke
inspreker een brief met de beantwoording van zijn of haar zienswijze.

-

Dhr. Stoker vraagt wat er gebeurt als hij het niet eens zou zijn met de
schriftelijke beantwoording.

-

Dhr. Hofstra geeft aan dat er na het verschijnen van de Nota van Inspraak
mogelijkheid is tot het instellen van beroep bij de rechter.

2 Toelichting door dhr. Stoker op zienswijze
-

Locatie stuw (maatregel 1A uit het plan)
Dhr. Stoker licht toe waarom hij bezwaar heeft tegen (de uitwerking van)
deze maatregel. In peilgebied 28-5 en daarmee ook in de watergang ten
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noorden van de Radioweg en in de hoofdwatergang ten westen van de
boerderij, wordt het peil flexibel tussen NAP -3,45 m en NAP -3,30 m,
waardoor het peil hoger wordt. Dhr. Stoker heeft hier bezwaar tegen. Hij
heeft nu al water in de kelder.
In het originele plan voor ANKO was er behalve de nu aanwezige duiker
onder de Radioweg (locatie: maatregel 1B) een tweede duiker onder de
Radioweg gepland ten westen van het NERA-gebouw. Deze is er nooit
gekomen. Daardoor moet het water dat afstroomt van de percelen ten
westen van het NERA-gebouw een U-bocht maken om naar het ANKOgemaal te stromen. Als het onderhoud van de watergang ten noorden van
de Radioweg slecht is, levert dit problemen op (hoge peilen). Dhr. Stoker
moet elk jaar bellen om er voor te zorgen dat deze watergang wordt
onderhouden, dit gebeurt nooit op tijd (noordelijke radiowegsloot tussen
NERA-gebouw en boerderij van dhr. Stoker).
Het liefst zou dhr. Stoker willen dat er alsnog een tweede duiker onder de
Radioweg door komt. En dat de grens van peilgebied 28-5 ten oosten van
de percelen die hij van Natuurmonumenten pacht zou komen te liggen.
Zijn voorstel in zijn inspraakreactie om de stuw (maatregel 1A) naar de
Radioweg te verplaatsen is al een compromis.

Datum

30 juni 2014

Jaap licht toe dat het nadeel van de locatie van de stuw zoals die nu
gepland is, inderdaad is dat het peil in deze watergang hoger wordt. Een
voordeel is dat de watergang minder last heeft van mogelijke
peilfluctuaties in het bemalen peilgebied (28-1), hoewel deze door
verschillende maatregelen uit het plan worden beperkt. Bovendien is dit
nu in de winter ook al het geval. Ander voordeel van de nu geplande
locatie is dat er in de watergang langs de boerderij geen invloed is van
chloride als gevolg van brakke kwel in het centrale deel van de polder. Als
de stuw wel verplaatst wordt, zal deze invloed overigens beperkt zijn.
-

Afkoppelen percelen ANKO (maatregel 3 uit het plan)
Dhr. Stoker licht toe dat voor het afkoppelen van de percelen van ANKO
enkele inrichtingsmaatregelen nodig zijn (gronddammen verwijderen en
enkele keerschotten of dammen plaatsen/ aanleggen. Tijdens het gesprek
blijkt dat dit in het plan al op de juiste wijze is uitgewerkt.

-

Afwatering perceelsloot ten westen van Radioweg
Ten westen van de Radioweg ligt een perceelsloot die in verbinding staat
met de hoofdwatergang ten zuiden van de Radioweg (zie bij I in
onderstaande figuur). Om ervoor te zorgen dat deze sloot op polderpeil
blijft dient er een nieuwe verbinding gerealiseerd te worden (wens is dit te
doen door middel van een dwarsdoorsteek naar de parallelsloot die wel in
verbinding staat met het bemalen peilgebied). Dhr. Stoker geeft aan
welke mogelijkheden hiervoor zijn, deze zijn in onderstaande figuur met
een rode stippellijn aangegeven. Op één van deze plaatsen zou een duiker
moeten worden aangelegd. Tevens zou de sloot moeten worden
afgesloten van (toekomstig) peilgebied 28-5 (bijvoorbeeld door middel
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van een keerschot op de locatie van het oranje streepje in onderstaande
figuur, of het verwijderen van de duiker uit de gronddam op deze locatie).

Datum

30 juni 2014

Watergang in
verbinding met

Bestaande duiker

polderpeil

Mogelijke locatie
Wens te plaatsen keerschot

Watergang loopt

-

(Toekomstige) Hoofdwatergang ten noorden van Radioweg, verbreding en
onderhoud
De watergang ten noorden van de Radioweg wordt na uitvoering van het
plan een primaire watergang. Dhr. Stoker vraagt of dit ook een verbreding
betekent. Dat klopt, dat is maatregel 1E uit het plan. De watergang is nu
ca. 2 m breed en zou ca. 4,5 m breed moeten worden. Wie gaat deze
watergang onderhouden? De verantwoordelijkheid voor het onderhoud
komt bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht te liggen. Over de eventuele
aankoop van grond ter plaatse van de hoofdwatergang en direct
aangrenzend wordt te zijner tijd overleg gevoerd met Natuurmonumenten
(huidige eigenaar).
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