
Email van Bewonersvereniging Horstermeerpolder aan het Bestuurlijk Overleg, 28 november 2013 

Geachte deelnemers aan het bestuurlijk overleg, 

Ik verwijs naar mijn onderstaande twee e-mails over de gang van zaken rond het “voor de inspraak 

gereed maken” van het conserverend peilbesluit.  

In de meest recente van deze e-mails hebben wij een volgorde geschetst voor de verder te nemen 

stappen, waarvan de kern naar ons oordeel voortvloeit uit hetgeen in het bestuurlijk overleg is 

afgesproken. Die volgorde doet overigens ook het meest recht aan de bijzondere situatie rond dit 

peilbesluit, waar een Wetenschappelijke Begeleidingscommissie is ingesteld en begeleiding 

plaatsvindt vanuit een bestuurlijk overleg met participatie van alle stakeholders. De betreffende mail is 

dan ook afgesloten met de vragen:  “Graag vernemen wij van de heren Hofstra en Korrel of 

bovenstaande gang van zaken […] 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 moeten 

constateren dat deze vragen momenteel, veertien dagen later, nog niet zijn beantwoord.  

Wel hebben wij in de tussenliggende periode enkele e-mails ontvangen van de heren Moen (DLG) en 

Hofstra (AGV). Deze waren echter niet gericht aan alle leden van het bestuurlijk overleg en gaven 

bovendien niet, althans niet volledig, antwoord op bovengenoemde vragen. 

Genoemde mails hielden in dat AGV voornemens was de resterende vragen van de 

Bewonersvereniging en van de WBC op korte termijn te beantwoorden, waarna deze antwoorden door 

de heer Moen zouden worden doorgeleid naar de WBC, met het verzoek uiterlijk begin december op 

die antwoorden te reageren. De reacties van de WBC zouden dan omgaand aan AGV en aan de 

deelnemers aan het bestuurlijk overleg worden gezonden. Van de heer Hofstra ontvingen wij 

bovendien het bericht dat de toegezegde red line-versie up to date gehouden zou worden en 

beschikbaar zou komen voor de aanvang van de inspraak. Tenslotte meldde hij dat– onder 

voorbehoud besluit DB AGV– 10 december zou worden gereserveerd voor een voorlichtingsavond 

van AGV over de inspraak op het conserverend peilbesluit.   

Op 19 november heeft de heer Moen aan de WBC (en in kopie aan alle leden van het bestuurlijk 

overleg) de beantwoording van de resterende vragen van Bewonersvereniging en WBC toegezonden. 

Wij verbazen ons over deze gang van zaken en bespeuren daarover een grote onvrede onder onze 

achterban. De gang van zaken wekt de sterke indruk dat AGV opeens grote haast heeft met het 

peilbesluit. De WBC mag onder grote tijdsdruk nog even kijken naar wat antwoorden op gestelde 

vragen, maar krijgt daarbij kennelijk niet het uiteindelijk voor de inspraak vrij te geven peilbesluit met 

toelichtende stukken te zien. De WBC kan aldus ook niet een weloverwogen oordeel geven over de 

uiteindelijke eindversie van die stukken. Zij kan in redelijkheid op deze korte termijn niet meer bijeen 

komen en dat wordt ook niet van haar gevraagd. Dit alles terwijl verschillende leden van de WBC 

hebben aangegeven pas een definitief oordeel te willen geven over een definitief concept peilbesluit. 

Voor dat laatste leze men, in onze opvatting: het peilbesluit zoals dit “de inspraak in gaat”.  

Naar ons oordeel wordt de WBC door deze gang van zaken (en de opgelegde grote tijdsdruk) 

geschoffeerd. Hetzelfde geldt voor het bestuurlijk overleg, als dat niet over het definitieve concept 

heeft kunnen oordelen voorafgaand aan het van start gaan van de inspraak. Wat is de reden voor de 

enorme haast die AGV nu ineens maakt? Ik moet u meedelen dat onze achterban deze zaak niet 

vertrouwt. Onze bestuursleden moeten daarnaast steeds vaker verdedigen waarom nog deelgenomen 

wordt aan het bestuurlijk overleg, nu er op deze wijze met het proces wordt omgegaan. Wij hebben dit 

gisteren besproken in onze bestuursvergadering. De grens ligt voor ons bij het moment dat wij moeten 

constateren dat onze participatie slechts als schaamlap dient voor een bestuurlijke overheid die 

ondertussen gewoon voort dendert. Die grens lijkt in zicht te komen. 

Namens het bestuur van de bewonersvereniging vraag ik daarom bij deze nogmaals of de heer Korrel, 

thans omgaand, onze vragen uit de vorige e-mail wil beantwoorden. Als er gegronde redenen zijn om 



af te wijken van de afgesproken werkwijze dan vernemen wij die graag, zodat wij kunnen proberen 

deze uit te leggen. Wij gaan er voorts van uit dat de geplande informatieavond op 10 december geen 

doorgang zal vinden, nu die datum zeer nabij is en er intussen geen nadere informatie is verstrekt. 

Tenslotte zouden wij het zeer op prijs stellen als ook andere deelnemers aan het bestuurlijk overleg in 

een e-mail aan allen hun zorgen zouden willen uitspreken over de recente gang van zaken. 

Met vriendelijke groet, 

Bewonersvereniging Horstermeerpolder, 

Voor deze, 

Lex Bruinhof 


