
Email van Bewonersvereniging Horstermeerpolder aan het Bestuurlijk Overleg, 12 november 2013 

Geachte deelnemers aan het Bestuurlijk Overleg, 

Namens het bestuur van de Bewonersvereniging Horstermeerpolder vraag ik uw aandacht voor het 

volgende. 

De afgelopen dagen hebben ons van diverse zijden signalen bereikt dat binnen het waterschap AGV 

momenteel stappen worden gezet in de richting van de besluitvorming over het conserverend 

peilbesluit. Zo zou deze kwestie onder andere op de agenda staan van de commissie voor advies en 

bijstand van het algemeen bestuur van AGV, die morgen plaatsvindt. Daarnaast zou AGV naar 

verluidt voornemens zijn de inspraakprocedure nog deze maand van start te laten gaan. 

Wij weten niet in hoeverre dit klopt, maar áls het klopt verwondert ons dat. Wij menen namelijk dat in 

de vorige vergadering van het Bestuurlijk Overleg is afgesproken: 

 

1) dat nadere vragen van de leden Schultz, Van Tol en Vellinga van de Wetenschappelijke 

Begeleidingscommissie nog door AGV zouden worden beantwoord en dat die beantwoording zijn 

weerslag zou krijgen in tekst en toelichting van het conserverend peilbesluit; 

2) dat de leden van het Bestuurlijk Overleg een kopie zouden ontvangen van de beantwoording van 

deze nadere vragen door AGV; 

3) dat de leden van het Bestuurlijk Overleg de resulterende nieuwe versie van de documenten 

behorend bij het conserverend peilbesluit zouden ontvangen in redline format (dat wil zeggen: met de 

wijzigingen zichtbaar ten opzichte van de eerder beschikbaar gestelde versie); 

4) dat het conserverend peilbesluit niet door algemeen bestuur of dagelijks bestuur van AGV zou 

worden vastgesteld in een versie die “de inspraak in kan” voordat de betreffende redline versie zou 

zijn rondgestuurd aan de deelnemers aan het Bestuurlijk Overleg en aan de WBC en de WBC ter zake 

ook  zijn definitieve advies zou hebben gegeven.  

Overigens gingen wij ervan uit dat naar aanleiding van die redline  versie en het definitieve advies van 

de WBC eerst nog een vergadering van het Bestuurlijk Overleg zou plaatsvinden en vervolgens door 

AGV nog een voorlichtende bewonersbijeenkomst zou worden georganiseerd en dat dán pas de 

inspraakprocedure zou starten. Het is ons voorts bekend dat ten minste verschillende leden van de 

WBC eveneens van mening zijn dat de WBC nog een definitief advies dient uit te brengen voordat het 

peilbesluit klaar is voor de inspraak. 

Zoals gezegd: wij weten niet in hoeverre de signalen die wij ontvingen kloppen. Het kan ook heel goed 

zijn dat de kwestie morgen op de agenda van het Algemeen Bestuur van AGV staat om de voortgang 

te bewaken en nog niet ter besluitvorming over de  in de inspraak te brengen documenten.  

 

Het lijkt ons niettemin zinvol als de heren Hofstra en Korrel in een korte schriftelijke reactie aan allen 

enige opheldering verschaffen over de stand van zaken en over de ten deze verder te hanteren 

planning. Naar aanleiding daarvan kunnen wij dan bezien of het wenselijk is dat vanuit het Bestuurlijk 

Overleg nadere actie plaatsvindt. 

Wij vernemen graag. 

Met vriendelijke groet, 

Lex Bruinhof 

Bewonersvereniging Horstermeerpolder 


