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1 Inleiding 

Het Dagelijks Bestuur heeft op 11 januari 2011 besloten dat er een 

peilbesluit zal worden voorbereid voor de Horstermeerpolder. De Startnotitie 

hiervoor (dit document) zal ter vaststelling aan het Dagelijks Bestuur en ter 

bespreking aan de commissies worden aangeboden. Tegelijk met de 

Horstermeerpolder zal ook voor de aangrenzende Meeruiterdijkse Polder een 

nieuw peilbesluit worden voorbereid.  

2 Aanleidingen 

Er zijn diverse aanleidingen om een nieuw peilbesluit te gaan nemen voor dit 

plangebied. Hier worden ze verder toegelicht: 

 

Ouderdom van vigerende peilbesluiten 

Het vigerende peilbesluit van de Horstermeerpolder dateert uit 1960. Eén 

van de redenen om deze polder niet mee te nemen bij de eerste ronde van 

watergebiedsplannen, was het lopende gebiedsproces. Het peilbesluit van de 

Meeruiterdijkse polder dateert uit 2000. Beide peilbesluiten zijn ouder dan 10 

jaar en aan actualisatie toe. Zie verder bijlage 1. 

 

Ruimtelijke veranderingen 

Sinds 50 jaar is door bebouwing het aandeel verhard oppervlak in de polder 

toegenomen. Ook is er een RWZI gebouwd. In het zuiden zijn de terreinen 

van de Radio Controle Dienst, rond het NERA-gebouw, in eigendom en 

beheer gekomen van Natuurmonumenten. Zie verder bijlage 2. 

 

Veranderingen in peilen 

In het peilbesluit van 1960 en in diverse Keuren (1962, 1973, 1994) wordt 

voor de Horstermeerpolder als geheel een (basis) peil van NAP -3,45 m 

genoemd (bijlage 3). Op een aantal plekken worden afwijkende waterpeilen 

gehanteerd (zie hoofdstuk 5).  

3 Doelen en uitgangspunten 

Horstermeerpolder 

Het hoofddoel van het peilbesluit voor deze polder is het vastleggen van de 

huidige situatie. Hierdoor zal na het doorlopen van de vaststellingsprocedure 

de polder weer beschikken over een met de praktijksituatie overeenkomend 

actueel peilbesluit. De huidige peilen worden zo min mogelijk aangepast. 

Achterstallig beheer en onderhoud wordt wel meegenomen.  
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De hoofduitgangspunten bij het vaststellen van peilregimes en –gebieden zijn 

als volgt: 

• Peilregimes en -gebieden worden gebaseerd op de actuele  

instellingen van kunstwerken, zoals dammen, stuwen, 

riooloverstorten of overstorten, afvoeren uit andere polders en  

gemalen;  

• Peilregimes en -gebieden worden gemeten bij, en zo nodig herleid 

tot, situaties waarin het beheer en onderhoud van kunstwerken en de 

aan- en afvoerende hoofdwatergangen op orde zijn; 

• Daar waar vastgesteld wordt dat de inrichting vanuit het oogpunt van 

beheer en onderhoud bezwaarlijk is, zullen voorstellen voor 

verbetering geformuleerd worden. 

 

Meeruiterdijkse polder 

Het vigerende peilbesluit van deze polder is nog van vrij recente datum is 

(2000). De inschatting is dat er (nog) geen grote waterhuishoudkundige 

ingrepen of peilaanpassingen nodig zijn. Daarmee zal ook dit peilbesluit in de 

praktijk een conserverend karakter hebben. Maar er moet desgewenst wel 

ingespeeld kunnen worden op knelpunten.  

 

Voor de plassengebieden rond het plangebied zijn er beleidsmatige opgaven 

vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water, het Nationaal Bestuursakkoord 

Water en de verdrogingsbestrijding (TOP-gebieden). Het oplossen van deze 

wateropgaven valt buiten de doelstelling dit peilbesluit. Zie verder de 

toelichting in paragraaf 8. 

4 Gebiedsbegrenzing  

Het plangebied (zie bijlage 3 voor een kaart) omvat: 

- De Horstermeerpolder (616 hectare); 

- De Meeruiterdijkse polder (195 hectare) 

De Horstermeerpolder en de Meeruiterdijkse Polder vormen een 

waterhuishoudkundig geheel. De Meeruiterdijkse Polder watert via een stuw 

af op de Horstermeerpolder en wordt daardoor ook bemalen door het 

Horstermeergemaal (uit 1925).  
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5 Vigerende peilen en peilafwijkingen 

Peil- en Keurbesluiten 

De meest recente peil- en keurbesluiten van het plangebied zijn hier op een 

rijtje gezet: 

 

Peil- en Keurbesluiten Horstermeerpolder 

 

1957 / 1960 

Het peil uit de Keur werd door het waterschapsbestuur op 6 februari 1957 gewijzigd 

van NAP -3,4 m naar NAP -3,45 m. Het peilbesluit werd op 10 februari 1960 

goedgekeurd door GS (Gedeputeerde Staten van Noord-Holland). 

 

1962 

In de Keur van 1962 stond voor de polder een peil vermeld van NAP -3,45 m en voor 

de ringsloot NAP -2,8 m. En: “Ten aanzien van op hoger of lager peil gehouden 

gebieden wordt als peil beschouwd het in deze gebieden gewoonlijk aangehouden peil, 

zulks ter beoordeling van het Bestuur.” 

 

1973 

In de Keur van 1962 stond voor de polder een peil vermeld van NAP -3,45 m. De 

ringsloot werd niet meer apart vermeld. En: “Ten aanzien van op hoger of lager peil 

gehouden gebieden wordt als peil beschouwd het in deze gebieden in de zomer 

gewoonlijk aangehouden peil, dit ter beoordeling van het Bestuur.” 

 

1994 

In 1994 is de Keur voor de Horstermeerpolder en een groot aantal andere polders 

ingetrokken en vervangen door de Keur van het Waterschap Drecht en Vecht. In deze 

Keur wordt als peilbesluit voor de Horstermeerpolder gerefereerd naar het besluit van 

1957/1960 (NAP -3,45 m).  

 

Peil- en Keurbesluiten Meeruiterdijkse polder 

 

1971 

Keurbesluit van het waterschap op 18 mei 1971 

 

1994 

Zie opmerking bij Horstermeerpolder. 

 

1999/2000 

Peilbesluit vastgesteld op 4 november 1999 (Algemeen Bestuur waterschap) en 

goegekeurd op 16 mei 2000 (Gedeputeerde Staten van Noord-Holland) 

 



 

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 

 

Notitie 
 

 
Alle uitvoerende werkzaamheden van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 

worden verricht door Waternet 
  

 

 

 

Datum 

6 april 2011 

Ons kenmerk 

11.009804 

 

 

5/17 

 

Vergunde peilafwijkingen 

In twee compartimenten in het zuiden van de Horstermeerpolder heeft het 

waterschap een vergunning aan Natuurmonumenten verleend voor peilopzet 

(bijlage 4). De meest recente versie van deze vergunning dateert uit 2005: 

 

Compartiment 1 (zuidwest) – 17,7 hectare 

- vanaf ca. juni 1996 werd het compartiment in gebruik genomen;  

- in de per 2005 geldige vergunning is het maximum peil gesteld op 

NAP -2,7 m. 

 

Compartiment 2 (zuidoost) – 7,8 hectare 

- vanaf eind oktober 2000 werd het compartiment in gebruik genomen;  

- in de per 2005 geldige vergunning is het maximum peil gesteld op 

NAP -2,3 m. 

 

Niet vergunde peilafwijkingen 

In het zuiden van de Horstermeerpolder liggen rond en ten zuiden van het 

NERA-gebouw sloten waarin het peil is opgezet, zonder dat daarvoor een 

vergunning is afgegeven ( zie figuur 1 en bijlage 5).  

 

 
Figuur 1. Impressie van sloten zonder en met peilopzet in het zuiden van de Horstermeerpolder 

(september 2010, foto’s Waternet) 

 
De overstortpijpjes hebben een gemiddelde overstortniveau van vijftien 

centimeter boven het polderpeil (NAP -3,3 m). De natuurgebieden in het 

zuiden van de Horstermeerpolder zijn sinds 1994 eigendom van 

Natuurmonumenten. In opdracht van het bestuurlijk overleg over 
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Horstermeerpolder is in 2010 door de Landsadvocaat een juridische analyse 

gemaakt van de wet- en regelgeving (Ruimtelijke Ordening, Water en 

Natuurbeheer). Uit de analyse bleek dat voor peilwijziging in het 

natuurgebied, ook het gedeelte waar nu geen vergunning voor peilafwijking 

is, een ontheffing van de Natuurbeschermingswet nodig is. Die kans die 

ontheffing te verkrijgen wordt juridisch niet groot geacht. Legalisatie van de 

actuele peilen via een watervergunning of peilbesluit wordt wel mogelijk 

geacht.  

 

Andere (globaal) bekende peilafwijkingen zijn: 

• In het noordwesten van de Horstermeerpolder, tegen Overmeer aan, 

ligt een gebied van om en nabij 10 hectare dat een verhoogd peil 

heeft. Het gebied ligt binnen de Horstermeerdijk, maar soms wordt 

dit gebied ook tot de Meeruiterdijkse polder gerekend; 

• De ringsloot aan de westkant van de Horstermeerpolder heeft een 

hoger peil. In de Keur van 1962 stond een peil genoemd van 

NAP -2,8 m voor deze ringsloot; 

• In het hoofdwatersysteem worden ’s zomers op drie plekken stuwen 

ingezet om de instroom van brak water vanuit de centrale polder 

naar de randzone te verhinderen. Vanuit de randzone wordt 

vervolgens zoet kwelwater via het gemaal ANKO-zuid naar de 

Kortenhoefse Plassen gepompt. De stuwen veroorzaken, wanneer ze 

in gebruik zijn, enkele centimeters opstuwing. 

 

Bij het inventariserende onderzoek worden de huidige peilen en peilgebieden 

verder in kaart gebracht. 

6 Beleidskader 

Door te kiezen voor een conserverend peilbesluit wordt a priori als 

uitgangspunt gekozen dat de waterhuishouding in het plangebied nu primair 

gediend is met het vastleggen van de huidige situatie. Het vastleggen van de 

huidige situatie kan resulteren in afwijkingen van het beleid zoals onder meer 

vastgelegd in de Nota Peilbeheer. Deze afwijkingen dienen bij een toelichting 

in het peilbesluit gemotiveerd te worden, omdat anders het peilbesluit nietig 

verklaard kan worden. Naar betrokkenen moet goed uitgelegd worden dat er 

in het komende peilbesluit in principe geen veranderingen van peilen 

mogelijk zijn, afgezien van kleinere waterhuishoudkundige optimalisaties.  

 

In het gebied rond de Horstermeerpolder zijn knelpunten aanwezig vanuit het 

Nationaal Bestuursakkoord Water (kans op wateroverlast) en de Europese 

Kaderrichtlijn Water (waterkwaliteit en ecologische kwaliteit scoren 

onvoldoende). Het oplossen daarvan hangt voor een belangrijk deel af van de 

grootschalige ruimtelijke maatregelen (zoals peilopzet en waterberging) die 
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worden voorbereid in het gebiedsproces Horstermeerpolder. Het onderzoek 

naar deze grootschalige ruimtelijke maatregelen staat onder leiding van de 

provincie Noord-Holland. De provincie Noord-Holland bereidt deze onderzoe-

ken voor in een gebiedsproces, waaraan het waterschap deelneemt, samen 

met het Rijk, de gemeente Wijdemeren, belangengroepen en bewoners. 

7 Producten 

Het peilbesluit heeft de volgende concrete eindproducten: 

• Peilbesluit en toelichting (rapportage en bijlagen), met daarin onder 

andere opgenomen: 

- een bestuurlijke samenvatting; 

- het peilbesluit; 

- kaarten; 

- het verslag van de inspraak. 

 

In de toelichting van het peilbesluit staat onder andere: 

• Een aanduiding van de gevolgen van de te handhaven waterstanden voor 

de diverse belangen;  

• Een overzicht van (waterinrichtings)maatregelen (functioneel ontwerp); 

• Afspraken over het beheer, onderhoud en monitoring (voor zover niet 

standaard); 

 

Voor intern gebruik en naslagdoeleinden worden daarnaast onder meer de 

volgende producten gemaakt:  

• Modellen, kostenramingen, foto’s en verslagen.  

8 Inhoudelijke afbakening 

Ten behoeve van dit peilbesluit worden de volgende onderzoeken / analyses 

worden uitgevoerd: 

- Bepaling van de huidige peilgebieden en - regimes, kunstwerken en 

hoofdwatergangen, inclusief een analyse van de peilfluctuaties in het 

hoofdpeilgebied; 

- Uitvoeren van een hydraulische analyse van de wateraan- en afvoer 

in het hoofdsysteem; 

- Herbepaling van de wateropgave in het plangebied volgens het 

Nationaal Bestuursakkoord Water 1 (NBW). De NBW-opgave van het 

                                               
1 De berekening van NBW-wateropgave van het plangebied en de omliggende 

Noordelijke Vechtplassen dateert al uit 2003 en was een van de eerste in zijn soort. 

Een update van de berekening, gebaseerd op het actuele grondgebruik is wenselijk. 
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omliggende Noordelijke Vechtplassengebied wordt in 2012 bepaald 

als onderdeel van het watergebiedsplan Noordelijke Vechtplassen II; 

- Globale analyse van de waterkwaliteit en de ecologische toestand in 

het plangebied.  

- Een analyse volgens de GGOR-methodiek, zie bijlage 6. 

 

Enkele onderzoeken komen niet aan de orde bij dit peilbesluit, maar blijven 

wel deel uit maken van het gebiedsproces dat onder leiding van de provincie 

Noord-Holland staat: 

- (vervolg)onderzoek naar grootschalige piekwaterberging in het 

plangebied, voortkomend uit de NBW-wateropgave van de omgeving; 

- (vervolg)onderzoek naar grootschalige peilopzet in het plangebied, 

ter verbetering van de waterkwaliteit en/of de ecologische toestand 

van de omliggende waterlichamen, voortkomend uit de wateropgaven 

van de Europese Kaderrichtlijn Water 2. 

 

Dit conserverend peilbesluit is niet gericht op het onderzoeken van de door 

bewoners gemelde schade aan de bebouwing. Wel wordt het functioneren 

van de waterhuishouding (zoals peilfluctuaties, waterberging en grondwater-

stroming) onderzocht, om eventuele knelpunten op te sporen en 

verbeteringsmogelijkheden te benoemen (zie hier boven). 

 

Geadviseerd wordt om als extra het volgende watersysteemonderzoek uit te 

voeren: 

- Een analyse van de huidige benutting van zoet kwelwater uit de 

Horstermeerpolder voor de suppletie van de Kortenhoefse Plassen en 

de verbeteringsmogelijkheden daar in (aanbeveling van prof. Schultz 

en tevens een wens van Natuurmonumenten); 

9 Risicoparagraaf 

Als risico’s worden beschouwd het niet bereiken van overeenstemming 

tussen partijen over de feitelijke situatie van: 

a) de peilen en waterwerken 

b) de relevante ruimtelijke uitgangssituatie 

 

Ad a) Over het terrein rond NERA heeft al vaak bestuurlijk overleg 

plaatsgevonden. Er is tussen de partijen overeenstemming over het 

handhaven van de huidige hoogte van de overstortpijpjes (gemiddeld 15 

centimeter) en het optimaliseren van het onderhoud. Het proces waarborgt 

                                               
2 Er zijn voor 2015 wel enkele KRW-onderzoeksmaatregelen voor het plassengebied 

(o.a. Kortenhoefse Plassen) gepland.  
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verder dat er onderzoek, overleg en ten slotte bestuurlijke besluitvorming 

plaatsvindt, waardoor het risico beheersbaar is; 

 

Ad b) De ruimtelijke uitgangspunten vertonen met name in het zuidelijk deel 

van de Horstermeerpolder verschillen. Het gaat dan om het vigerende 

bestemmingsplan (1985), functiekaart uit het waterbeheersplan AGV (2010), 

ontwerp-provinciale structuurvisie 2040 (vaststelling 2011), de begrenzing 

van de Natura 2000-gebieden en het feitelijk grondgebruik. De genoemde 

verschillen in de ruimtelijke uitgangspunten kunnen maar een beperkte 

invloed hebben op dit peilbesluit, dat gericht is op vastleggen van de huidige 

situatie. Het feitelijk grondgebruik zal, in geval er geen eenduidigheid is over 

de ruimtelijke uitgangssituatie, leidend zijn.      

10 Planning 

Voorjaar 2011  Vaststelling startnotitie door DB; bespreking in de 

   commissies; 

Voor de zomer  Bespreking van de startnotitie in het gezamenlijk 

   bestuurlijk overleg;  

Medio 2011  Start van de planvoorbereiding; 

Medio 2012  concept ontwerp peilbesluit vrijgeven voor  

   externe bespreking; 

Najaar 2012  ontwerp peilbesluit vrijgeven voor de inspraak (DB) 

Begin 2013  Vaststelling peilbesluit en verslag van de inspraak 

   door het AB 

Rest 2013  Nazorg en afhandeling eventuele beroepszaken 

11 Organisatie en communicatie 

De organisatie van en communicatie over het peilbesluit zijn in grote lijn 

hetzelfde als bij een regulier watergebiedsplan. Naar betrokkenen zal 

gecommuniceerd worden dat dit peilbesluit gericht is op het vastleggen van 

de huidige situatie.  

 

Over de voortgang van het peilbesluit zal worden gerapporteerd aan een 

klankbordgroep. De klankbordgroep zal bestaan uit het huidig bestuurlijk 

overleg Horstermeerpolder, eventueel aangevuld met partijen die nu nog niet 

vertegenwoordigd zijn.  

 

Wetenschappelijke begeleiding 

Het bestuurlijk overleg heeft op 14 september afgesproken dat er voor het 

gebiedsproces een wetenschappelijke begeleidingscommissie wordt 

opgericht. Ook belangrijke onderzoeken met betrekking tot het peilbesluit 
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Horstermeerpolder worden voorgelegd aan deze wetenschappelijke 

begeleidingscommissie.  

12 Financiële raming 

De interne voorbereidingskosten van het peilbesluit worden geschat op:  

2011: € 200.000  (Startnotitie, veldonderzoek, modellering, overleg, 

gebiedsbijeenkomsten); 

2012: € 200.000 (analyse, rapportage, bestuurlijke goedkeuring ontwerp,- 

openbaar inspraaktraject en verwerking); 

2013: € 50.000 (vaststelling) en € p.m. (nazorg, eventuele beroepszaken) 
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Bijlage 1 Keur- en peilbesluiten van de Horstermeerpolder 

 

Peilbesluit uit 1957 (document met de vaststelling door het 

waterschapsbestuur) 
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Uitsnede uit de keur van 1962. 

 
 

Uitsnede uit de Keur van 1973 
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Bijlage 2 Voorbeelden van ruimtelijke veranderingen in het 

plangebied 

Rond 1960 

 

Rond 2010 

 

Kassen e.d. 

bedrijven 

RWZI 

huizen 
huizen 

natuur natuur 

natuur 
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Bijlage 3 Vigerende peilen in het plangebied 

 

 
Het plangebied omvat de peilvakken 27-1 tot en met 27-5 
(Meeruiterdijkse Polder) en 28-1 (Horstermeerpolder). 
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Bijlage 4 Vergunde compartimenten met peilopzet in het zuiden van 

de Horstermeerpolder 

 
De compartimenten met peilopzet in de Horstermeerpolder (bron: 
Buijs, 2001) 
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Bijlage 5 Overige gebieden met peilopzet in het zuiden van de 

Horstermeerpolder 

Groen omkaderde gebied: compartimenten waarvoor het waterschap 
een vergunning tot peilopzet heeft verleend. Rood omstippelde 
gebied: terrein waar geen vergunning voor peilopzet is verleend en 
toch sloten liggen met peilopzet. De dunne rode peilen geven de 
betreffende sloten aan, met hun afwateringsrichting (situatie najaar 
2010). 
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Bijlage 6 Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime (GGOR) 

GGOR-methodiek 
Tot tien jaar geleden werd de peilkeuze hoofdzakelijk gebaseerd op 
een inschatting van de gewenste drooglegging van percelen (het 
verschil in hoogte tussen het maaiveld en het oppervlaktewaterpeil). 
Daarbij ging men voorbij aan het grondwatersysteem, denk 
bijvoorbeeld aan percelen met veel kwel of wegzijging, die in de 
praktijk te nat of te droog werden. Sinds een jaar of tien wordt bij 
peilbesluiten en watergebiedsplannen ook nadrukkelijk rekening 
gehouden met het grondwatersysteem. Er wordt gewerkt volgens de 
zogenaamde “GGOR-methodiek”.  
 
Wat houdt dit in? 
Eerst wordt door onderzoek (modellen, veldmetingen) de huidige 
situatie bepaald: het actuele grond- en oppervlaktewaterregime 
(AGOR). Dan wordt op basis van ruimtelijke uitgangspunten (zoals 
bestemmingsplan, functiekaart en/of grondbezit) het optimale grond- 
en oppervlaktewaterregime (OGOR) berekend. Daarbij is dan nog 
geen rekening gehouden met kosten of de technische 
uitvoerbaarheid. Nadat ook deze aspecten zijn afgewogen ontstaat 
het GGOR: het gewenst grond- en oppervlaktewaterregime. Het 
GGOR wordt naast andere beleidsmatige afwegingskaders gelegd, 
zoals de drooglegging en de specifieke wensen van belanghebbenden, 
en speelt dus een rol in de uiteindelijke peilkeuze. 
 
Voor de Horstermeerpolder zal de GGOR op een pragmatische manier 
moeten worden bepaald, omdat: 
- de ruimtelijke uitgangspunten (bestemmingsplan, functiekaart en 
structuurvisie) momenteel onderling sterk verschillen en nog volop in 
beweging zijn; 
- dit een conserverend peilbesluit is (en die ruimtelijke 
uitgangspunten dus maar heel beperkt meegenomen kunnen 
worden). 
Een basale GGOR-analyse geeft wel meer inzicht in het functioneren 
van het watersysteem en kan bij eventuele wenselijke aanpassingen 
als leidraad gebruikt worden. 
 

 


