
Email van Bewonersvereniging Horstermeerpolder aan het Bestuurlijk Overleg, 13 november 2013 

Beste deelnemers aan het bestuurlijk overleg, 

Allereerst dank aan de heren Hofstra en Korrel voor hun snelle reactie op mijn e-mail van gisteren. 

Zij hebben daarin enige duidelijkheid verschaft, maar tot onze spijt nog niet volledige duidelijkheid. 

Het lijkt ons gewenst voor alle deelnemers aan het bestuurlijk overleg dat die duidelijkheid er wel 

komt, voordat onomkeerbare beslissingen worden genomen. Vandaar dat ik deze correspondentie 

nog even voortzet binnen het forum van het bestuurlijk overleg.  

Allereerst toets ik graag even of ik de volgorde van de komende stappen goed heb begrepen. Uit 

onderstaande e-mail leid ik af dat deze als volgt is: 

1. vergadering commissie voor advies en bijstand Algemeen Bestuur AGV (vanavond); 

2. beslissing Dagelijks Bestuur AGV over vaststelling ontwerp in de vorm die de inspraak ingaat 

(inclusief beantwoording resterende vragen WBC); 

3. toezending beantwoording resterende vragen WBC aan leden bestuurlijk overleg; 

4. start inspraak (streven: half december). 

Mijn eerste vraag is: klopt deze volgorde? 

Als dat het geval is, dan misen wij in deze volgorde een aantal elementen. Bovendien lijkt de 

volgorde ons op enkele punten onhandig en in strijd met afspraken die in het bestuurlijk overleg zijn 

gemaakt.  

Allereerst de elementen die wij missen: 

1. Als eerste en belangrijkste is dat het moment waarop het definitieve advies van de WBC 

over het conserverend peilbesluit wordt gegeven. Er is in bovenstaand schema wel voorzien 

in een beantwoording van de vragen van de WBC door het Dagelijks Bestuur (overigens 

kennelijk zonder dat het algemeen bestuur daarin wordt betrokken). Diverse leden van de 

WBC hebben echter aangegeven pas een definitief advies te kunnen geven nadat hun 

nadere vragen zijn beantwoord. Het lijkt er nu op alsof deze hele fase wordt overgeslagen. 

2. Wij missen voorts het moment waarop de toegezegde redline versie (zijnde de versie van de 

stukken voor het conserverend peilbesluit waarin de aanpassingen zichtbaar zijn) wordt 

toegezonden aan de leden van het bestuurlijk overleg. Logisch lijkt ons dat deze toezending 

plaatsvindt nadat de aanpassingen zijn verwerkt die voortvloeien uit het definitieve advies 

van de WBC. Logisch lijkt ons voorts dat daarna pas de inspraakprocedure volgt. 

3. Er is in het verleden steeds sprake geweest van een volgende informatieavond voor de 

bewoners. Ook deze missen wij in het schema. 

Gelet op het bovenstaande lijkt ons een logische volgorde voor de verder te nemen stappen (een 

volgorde overigens, waarvan de kern voortvloeit uit de afspraken die in het bestuurlijk overleg zijn 

gemaakt) de volgende: 

1. vergadering commissie voor advies en bijstand Algemeen Bestuur AGV (vanavond); 

2. beslissing Dagelijks Bestuur AGV over vaststelling ontwerp in de vorm die naar de WBC kan 

voor definitief advies (inclusief beantwoording resterende vragen WBC) en toezending 

daarvan aan WBC; 

3. toezending beantwoording resterende vragen WBC aan leden bestuurlijk overleg; 



4. vergadering WBC waarin definitief advies wordt vastgesteld (voorafgegaan door schriftelijk 

overleg WBC, of hoe men dat verder binnen de WBC ook intern geregeld heeft); 

5. toezending definitief advies WBC aan leden bestuurlijk overleg;  

6. aanpassing peilbesluit-documenten aan definitief advies WBC indien en voor zover nodig 

(met sessie algemeen bestuur / dagelijks bestuur op wijze zoals binnen AGV geregeld), met 

als resultaat de versie die de inspraak in kan; 

7. toezending redline versie van peilbesluit-documenten (= vergelijking met laatstelijk voorjaar 

2013 toegezonden versie) aan leden bestuurlijk overleg; 

8. vergadering bestuurlijk overleg over aangepaste documenten; 

9. bewonersbijeenkomst; 

10. start inspraak. 

Graag vernemen wij van de heren Hofstra en Korrel of bovenstaande gang van zaken (die voortvloeit 

uit hetgeen in het bestuurlijk overleg is afgesproken) zal worden gevolgd. Indien dat niet zo is, 

vernemen wij graag op welke punten specifiek zal worden afgeweken en wat de redenen daarvoor 

zijn.  

Wij gaan ervan uit dat binnen AGV geen onomkeerbare stappen worden genomen vooraleer het 

bovenstaande aan de leden van het bestuurlijk overleg is opgehelderd. 

Met vriendelijke groet, 

Lex Bruinhof 

Bewonersvereniging Horstermeerpolder 

 


