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Geachte heer Verhoeven, 

Naar aanleiding van de bespreking in bovengenoemde zaak die mijn kantoorgenoot 

Jelmer Procee en ondergetekende hadden met mevrouw Jacobs van Waternet, 

de heer Smits van Natuurmonumenten en u, berichten wij u als volgt. 

1 Feiten en vraagstelling 

De Dienst Landelijk Gebied (hierna: DLG) is, in opdracht van de Provincie 

Noord-Holland (hierna: de provincie), belast met de realisering van (natte) natuur in 

de noordelijke en zuidelijke delen van de Horstermeerpolder. In het zuidelijke deel van 

de polder is deze (natte) natuur al deels gerealiseerd. Dit gebied is onderdeel van het 

Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. 

Het waterpeil in de polder is in het vigerende peilbesluit vastgesteld op -3.45 NAP. De 

watergangen in grote delen van het zuidelijke deel van de Horstermeerpolder hebben 

thans al een waterpeil dat tussen de 30 en 50 centimeter hoger ligt dan het 

toegestane waterpeil van -3.45 NAP. Voor het hebben van een hoger waterpeil in 
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gebieden in het zuidwesten en zuidoosten en van de Horstermeerpolder is bij besluit 

van 23 december 2005 aan Natuurmonumenten een inmiddels onherroepelijke 

ontheffing (hierna: de ontheffing) verleend. Deze ontheffing volgde een tweetal eerder 

(op 23 november 1999 en 21 maart 2000) verleende tijdelijke ontheffingen op. De 

gebieden waarop de ontheffing betrekking heeft zijn op de bij dit besluit behorende 

kaart aangegeven als compartiment 1 en 2. 

Voor het hebben van een hoger waterpeil in de watergangen in de overige delen van 

het gebied is geen ontheffing verleend. Het betreft voornamelijk (de watergangen van 

de) gronden gelegen rond de gebouwen van Nederhorst den Berg Radio (hierna: 

NERA) die in de jaren vijftig zijn gerealiseerd. Deze gronden zijn grotendeels eigendom 

van Staatsbosbeheer en in erfpacht uitgegeven aan Natuurmonumenten. Een klein 

deel is de eigendom van Natuurmonumenten. De gronden zijn thans al ingericht als 

(natte) natuur. In het vigerende bestemmingsplan "Horstermeer" (hierna: het 

bestemmingsplan) hebben de gronden grotendeels de bestemming "Natuurgebied". 

Een klein deel heeft de bestemming "Natuurwetenschappelijk en landschappelijk 

waardevol agrarisch gebied". Op grond van deze bestemmingen is het huidig gebruik 

van de gronden toegestaan. 

Het is niet precies bekend hoelang deze gronden al een hoger waterpeil 
hebben. Het schijnt dat ooit is gekozen voor een hoger waterpeil, omdat 
natte gronden de ontvangst van de radioantennes verbeteren. Uit luchtfoto's 
is gebleken dat in ieder geval sinds 1989 de gronden een hoger waterpeil 
hebben. Verwezen zij naar het aan ons ter beschikking gestelde "Historisch 
overzicht Horstermeerpolder en de peilen rond het NERA-gebouw" van Petra 
Ket en Jaap Hofstra d.d. 29 juni 2010. 

Recentelijk heeft Waternet, een samenwerkingsverband van de gemeente Amsterdam 

en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (hierna: het waterschap), naar het zich laat 

aanzien op grond van een klacht van een of meer omwonenden, aan 

Natuurmonumenten een concept dwangsombeschikking gestuurd. Natuurmonumenten 

wordt daarin verzocht het waterpeil binnen 18 weken na oplegging van de dwangsom 

weer in overeenstemming te brengen met het toegestane waterpeil (-3.45 NAP). 

Gebeurt dat niet, dan verbeurt Natuurmonumenten een dwangsom van € 3.000,= per 

week met een maximum van € 12.000,=. 

In een reactie op deze conceptbeschikking heeft Natuurmonumenten bij brief van 

25 juni 2010 gesteld dat geen sprake is van een overtreding, omdat het hogere 

waterpeil mogelijk wordt gemaakt door dammen en duikers die vallen onder het 

overgangsrecht van de Integrale Keur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en 

Vecht (hierna: Keur AGV 2009), zodat geen sprake is van een overtreding. Voor zover 

wel sprake zou zijn van een overtreding zou handhaving in strijd zijn met het recht 

vanwege het tijdsverloop en het feit dat de mogelijkheden tot legalisering onvoldoende 

zijn onderzocht. 
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Naar aanleiding van het bovenstaande heeft u, mede op verzoek van 

Natuurmonumenten en Waternet, ons verzocht om mogelijke oplossingen voor de 

thans ontstane situatie te beschrijven en de aan die oplossingen verbonden 

voor- en nadelen in kaart te brengen. Hieronder doen wij verslag van onze 

bevindingen. 

2 Oplossing één: verlaging van het waterpeil 

Een eerste mogelijke oplossing is om het waterpeil te verlagen tot -3.45 NAP. 

Daarmee zou Natuurmonumenten voldoen aan de (eventueel) op te leggen last onder 

dwangsom. Het voordeel van deze oplossing is dat tegemoet wordt gekomen aan de 

eisen van omwonenden. Daarmee is de kans op procedures beperkt. 

Verlaging van het waterpeil zal echter naar verwachting negatieve effecten hebben op 

de aanwezige natuurwaarden in het zuidelijke deel van de Horstermeerpolder, dat, 

zoals gezegd, onderdeel is van het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. 

Daarnaast worden negatieve effecten verwacht op habitattypen in de deelgebieden 

Ankeveense en Kortenhoefse plassen. Het behalen van de hersteldoelstelling van voor 

verdroging gevoelige habitats (moerasgebieden) in het Natura 2000-gebied Oostelijke 

Vechtplassen zou als gevolg van het verlagen van het waterpeil onaanvaardbaar 

worden belemmerd. Voor het behalen van deze doelstelling is van belang dat het 

interne peilbeheer op de natuur wordt afgestemd. 

Zie o.a. Knelpunten- en kansenanalyse Natura 2000-gebied 95 - Oostelijke 
Vechtplassen en het ontwerp-aanwijzingsbesluit, te raadplegen via de 
Gebiedendatabase op de website van het ministerie van LNV. 

Vanwege de waarschijnlijke aantasting van de natuurlijke kenmerken van het 

betrokken Natura 2000-gebied als gevolg van een eventuele waterpeilverlaging, zou 

hiervoor een vergunning benodigd zijn op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. 

Uit de uitgevoerde voortoets blijkt dat een aanzienlijke kans bestaat dat de 

waterpeilverlaging significant negatieve effecten zal hebben op de beschermde 

habittattypen en soorten in het betrokken Natura 2000-gebied. Dit betekent dat een 

Nbw-vergunning slechts zal kunnen worden verleend indien geen alternatieven 

bestaan, sprake is van een dwingende reden van groot openbaar belang en wordt 

voorzien in afdoende compensatie. Dit zijn de zogenoemde ADC-criteria. 

Bij de beoordeling van de alternatieven dient te worden bezien of het doel 
dat met waterpeilverlaging is gediend ook op een voor het Natura 
2000-gebied minder belastende wijze kan worden bereikt. De bescherming 
van het Natura 2000-gebied dient dus voorop te staan. 
Het begrip "dwingende redenen van groot openbaar belang" wordt in de 
richtlijn niet omschreven. Wel worden in de Habitatrichtlijn menselijke 
gezondheid, de openbare veiligheid en voor het milieu wezenlijke gunstige 
effecten genoemd als voorbeelden van dergelijke dwingende redenen van 
groot openbaar belang. Als uitgangspunt kan worden aangenomen dat alleen 
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op lange termijn persistente openbare belangen dwingend kunnen zijn. 
Activiteiten die uitsluitend de belangen van afzonderlijke bedrijven of 
individuen dienen, vallen hier niet onder. 

Op dit moment is niet duidelijk is welk waterhuishoudkundige of andere dwingende 

reden van groot openbaar belang noopt tot waterpeilverlaging in het onderhavige deel 

van de Horstermeerpolder. Sterker nog, in het waterbeheerplan "Werken aan water in 

en met de omgeving" (hierna: het waterbeheerplan) van het waterschap, dat is 

vastgesteld op 17 juni 2010, is aan dit gebied de functie "Natuur (huidig)" toegekend. 

Hetzelfde geldt voor de ontwerpnota Peilbeheer die binnenkort wordt vastgesteld. 

Op pagina 63 van het waterbeheerplan wordt vervolgens opgemerkt dat het gewenste 

natuurdoeltype leidend is voor het peilbeheer (peil volgt functie) en dat het 

grondwaterpeil wordt ingesteld op het niveau dat optimaal is voor het gewenste 

natuurdoeltype. Wij leiden hier uit af dat geen waterhuishoudkundige reden bestaat 

om tot peilverlaging over te gaan. 

De belangen van de individuele eigenaren van aangrenzende percelen, zo 
deze al schade lijden als gevolg van het hogere waterpeil, kunnen niet als 
dwingende reden van groot openbaar belang worden aangemerkt. 

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het, gezien de mogelijke negatieve 

effecten van de peilverlaging op de natuurwaarden en de afwezigheid van een 

dwingende reden van groot openbaar belang voor deze peilverlaging, op voorhand niet 

aannemelijk lijkt dat een Nbw-vergunning zal kunnen worden verleend. Om die reden 

achten wij gedwongen peilverlaging geen reële oplossing. 

3 Oplossing twee: afzien van handhaving 

Naar aanleiding van de bij brief van 25 juni 2010 door Natuurmonumenten ingediende 

zienswijze zou Waternet thans ook kunnen besluiten om af te zien van handhaving, 

omdat geen sprake is van een overtreding. 

Het standpunt van Natuurmonumenten dat geen sprake is van een overtreding is 

zeker verdedigbaar. Het hoger dan toegestane waterpeil wordt rechtstreeks 

veroorzaakt door de aanwezige dammen en duikers en voor die werken wordt een 

vergunning geacht te zijn verleend krachtens artikel 5.1 lid 2 van de Keur AGV 2009. 

Vaststaat Immers dat de dammen en duikers zijn gerealiseerd voor 1 januari 2002. 

Tijdens onze bespreking is voorts aan de orde gekomen dat het waterpeil 
wellicht is verhoogd in het kader van het project Verdrogingsbestrijding 
Ankeveense en Kortenhoefse plassen (ANKO) en dat de daarvoor benodigde 
handelingen (realisering dammen en duikers) zouden zijn uitgevoerd door of 
namens het (toenmalige) waterschap. In dat geval is ook geen sprake van 
een overtreding, omdat de Keur AGV 2009 niet van toepassing is op 
handelingen uitgevoerd in het kader van het beheer (zie: artikel 1.3 van de 
Keur AGV 2009). Ten tijde van het schrijven van dit advies was op dit punt 
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nog geen duidelijkheid verkregen. Wij laten deze optie dan ook thans nog 
rusten. 

Daarnaast zou Waternet erop kunnen wijzen dat het bij handhaving gediende 

waterschapsbelang niet opweegt tegen het zwaarwegende en Europees rechtelijk 

beschermde belang van Natura 2000 en het bereiken en behouden van een gunstige 

staat van instandhouding van de in die gebieden beschermde natuurwaarden. Dat 

natuurbeschermingsbelang is gediend bij (in ieder geval) behoud van het huidige 

waterpeil. Daarvan uitgaande zou handhaving onevenredig zijn in verhouding tot de 

daarmee gediende belangen. 

Waternet zou er in de reactie op de zienswijze van Natuurmonumenten op 
kunnen wijzen dat het belang bij handhaving bij nadere beschouwing beperkt 
blijkt, omdat (1) de huidige situatie al minimaal 20 jaar bestaat, (2) het 
gebied met het hogere waterpeil is gescheiden van de rest van de polder 
door een watergang waardoor zich geen negatieve gevolgen voordoen in de 
rest van de polder, (3) de negatieve gevolgen van verlaging van het 
waterpeil aanzienlijk zullen zijn en (4) naar verwachting in de nabije 
toekomst een nieuw peilbesluit zal worden genomen dat de huidige situatie 
legaliseert. 

Deze oplossing heeft het voordeel van snelheid en eenvoud. De ontstane situatie kan 

snel worden afgedaan en op dit moment zijn geen verdere inspanningen vereist van de 

betrokken partijen. Immers, Waternet hoeft Natuurmonumenten alleen te berichten 

dat van handhaving wordt afgezien en daarbij de redenen waarom te vermelden. 

Aan deze oplossing zijn ook nadelen verbonden. Waarschijnlijk zullen omwonenden 

Waternet alsnog formeel verzoeken om handhavend op te treden. Afwijzing van dit 

verzoek zal vermoedelijk leiden tot een procedure bij de bestuursrechter 

(bezwaar/beroep tegen besluit n iet te handhaven). De betrokken partijen lopen 

vervolgens het risico dat de bestuursrechter de omwonenden gelijk geeft. 

Het standpunt dat gezien het overgangsrecht geen sprake is van een overtreding, is 

namelijk, hoewel zeker verdedigbaar, voor discussie vatbaar. Overgangsrecht moet 

namelijk beperkt worden geïnterpreteerd. Daarvan uitgaande zou betoogd kunnen 

worden dat indien het waterschap in het overgangsrecht een specifieke regeling had 

willen treffen voor al lang bestaande afwijkingen van het peil, dit expliciet had moeten 

worden bepaald. Nu dit niet is gebeurd, kan niet via een extensieve Interpretatie van 

het overgangsrecht worden geconcludeerd dat de ontheffing voor de werken ook geldt 

voor de afwijking van het peil. 

Vanuit een zuiver juridisch oogpunt achten wij dit overigens een aanvaardbaar risico. 

Immers, los van de vraag of sprake Is van een overtreding biedt ook de 

belangenafweging een goed argument om af te zien van handhaving. 

Uit de jurisprudentie blijkt dat van handhavend optreden afgezien kan 
worden indien het handhavend optreden zodanig onevenredig is in 
verhouding tot de daarmee gediende belangen. Overigens wordt slechts in 
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zeer uitzonderlijke gevallen geconcludeerd dat handhaving onevenredig zou 
zijn. 

Zie onder meer: AbRvS 19 augustus 2009, AB 2009/343, AbRvS 
20 september 2006, nr. 200600164/1 en AbRvS 21 januari 2005, 
nr. 200410573/1 en 200410573/2. 

Vanuit meer bestuurlijk perspectief vragen wij ons echter af of de betrokken partijen 

deze route willen volgen. Als de bestuursrechter in een eventuele beroepsprocedure 

uiteindelijk concludeert dat toch sprake was van een overtreding van de Keur AGV 

2009, kan dat namelijk leiden tot bestuurlijk gezichtsverlies en de verhoudingen 

tussen de bewoners en de betrokken bestuurlijke partijen (verder) vertroebelen. 

Ook het feit dat deze handelwijze slechts op nader initiatief van de omwonenden 

getoetst zal worden, kan leiden tot de gedachte dat de betrokken overheidspartijen 

onvoldoende aandacht hebben voor de belangen van de omwonenden. Dergelijke al 

dan niet terechte gevoelens kunnen ertoe leiden dat bewoners zich tegen de plannen 

voor de (verdere) realisering van (natte) natuur in de Horstermeerpolder zullen 

verzetten. 

4 Oplossing drie: aanvragen en verlenen van een watervergunning 

Als derde oplossing zouden partijen kunnen streven naar legalisering van de bestaande 

situatie door middel van het alsnog aanvragen en verlenen van een watervergunning 

(keurontheffing) voor het hebben en houden van een hoger waterpeil dan is 

voorgeschreven door het vigerende peilbesluit. 

De concept dwangsombeschikking hoeft dan niet conform het concept 
opgevolgd te worden, omdat een concreet zicht bestaat op legalisatie. 

Ter motivering van het besluit tot vergunningverlening kunnen, kort gezegd, de 

volgende argumenten worden aangedragen: 

1. het gebied is door een watergang afgeschermd van de rest van de polder 

waardoor de rest van de polder geen (negatieve) effecten zal ondervinden van 

het hogere peil. Dit blijkt sowieso uit het feit dat het waterpeil al minimaal 

twintig jaar op het huidige niveau ligt en in die tijd niet is gebleken van 

negatieve gevolgen voor de rest van de polder. In dit kader kan gebruik 

worden gemaakt van de overwegingen uit de eerder verleende ontheffing voor 

de compartimenten 1 en 2 in de Horstermeerpolder. 

2. dit gebied en de in de omgeving liggende gebieden zijn onderdeel van het 

Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. Voor de instandhouding van de in 

dit Natura 2000-gebied voorkomende beschermde natuurwaarden en 

habitattypen is het van belang dat het waterpeil niet wordt verlaagd. 

3. legalisering van het huidige waterpeil is in overeenstemming met het beleid 

van onder meer het waterschap waarbij de realisering van (natte) natuur in 
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het gebied wordt nagestreefd. Dit blijkt onder meer uit het recente 

waterbeheerplan waarin aan dit gebied de functie "natuur (huidig)" is 

toegekend. 

4. Het huidige, hogere waterpeil is in overeenstemming met de vigerende 

bestemmingen "Natuurgebied" en "Natuurwetenschappelijk en landschappelijk 

waardevol agrarisch gebied" en de huidige functie als (natte) natuur. Het 

toestaan van dit hogere waterpeil is derhalve In overeenstemming met het 

beleid van het waterschap dat het peil, in beginsel, de bestemming en functie 

van het gebied volgt. 

Het voordeel van deze oplossing is dat de betrokken partijen op een actieve en 

transparante wijze omgaan met de problematiek. Immers, het vergunningsbesluit kan 

worden voorbereid via toepassing van de openbare voorbereidingsprocedure, zodat de 

omwonenden in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijzen kenbaar te 

maken. 

Artikel 3.8.1 van de Keur AGV 2009 schrijft voor dat in beginsel Afdeling 
4.1.1 van de Awb wordt toegepast, maar dat het bestuur in voorkomende 
gevallen ook toepassing kan geven aan Afdeling 3.4 van de Awb, de 
openbare voorbereidingsprocedure. 

In de besluitvorming kan het waterschap op transparante wijze belangen afwegen en 

beoordelen of het hogere waterpeil al dan niet tot schade kan leiden en in hoeverre de 

argumenten van omwonenden aanleiding geven om aanvullende maatregelen te 

nemen ter voorkoming van schade. 

Tegelijkertijd geldt dat omwonenden naar verwachting ook dit besluit aan de 

bestuursrechter zullen willen voorleggen. Ook dan bestaat het risico dat de rechter 

uiteindelijk tot de conclusie komt dat de vergunning niet verleend had mogen worden. 

Indien de vergunning goed wordt gemotiveerd en zorgvuldig wordt voorbereid, achten 

wij het procesrisico, mede gezien de aan het waterschap toekomende beleidsvrijheid, 

echter beperkt (en dus aanvaardbaar). 

Oplossing vier: het vaststellen van een nieuw peilbesluit 

De betrokken partijen kunnen er ook voor kiezen om in plaats van een 

watervergunning een nieuw peilbesluit vast te stellen voor het betreffende gebied. 

De concept dwangsombeschikking hoeft ook in dit geval niet conform het 
concept opgevolgd te worden, omdat een concreet zicht bestaat op 
legalisatie. 

Op uw verzoek gaan wij onderstaand eerst in op de procedure om te komen tot een 

dergelijk peilbesluit. 
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Ter voorbereiding van het peilbesluit zal het waterschap op grond van de "Richtlijnen 

Peilbeheer" d.d. 28 augustus 2003 allereerst een onderzoek moeten uitvoeren waarin 

alle bij de waterhuishouding betrokken belangen in het licht van de functie van het 

water tegen elkaar worden afgewogen. 

Zie: pagina 10 van de "Richtlijnen Peilbeheer" 

Krachtens artikel 3 lid 1 van de Inspraakverordening hoogheemraadschap Amstel, 

Gooi en Vecht (hierna: de inspraakverordening) wordt het ontwerpbesluit, dat is 

voorbereid door het Dagelijks Bestuur (hierna: het DB) gedurende tenminste vier 

weken voor een ieder ter inzage gelegd. 

Zie: artikel 4 van de Inspraakverordening. 

Overigens zou er ook voor gekozen kunnen worden om het peilbesluit voor te 
bereiden met toepassing van Afdeling 3.4 Awb, de openbare 
voorbereidingsprocedure. 

Vervolgens kunnen ingezetenen en 'in het gebied belang hebbende natuurlijke en 

rechtspersonen' gedurende de termijn van terinzagelegging hun opvattingen omtrent 

het te nemen besluit schriftelijk kenbaar maken aan het DB. De personen worden, in 

beginsel, door het DB gehoord. 

Zie: artikel 5 en 6 van de Inspraakverordening 

Ik neem aan dat in dit artikel wordt bedoeld dat ingezetenen en anderszins 
belanghebbenden hun opvattingen kenbaar kunnen maken. 

Het definitieve peilbesluit wordt uiteindelijk vastgesteld door het Algemeen Bestuur 

van het waterschap. Voor de motivering van het peilbesluit kan worden aangesloten bij 

het uitgevoerde onderzoek. Ook kunnen de onder punt 4 genoemde argumenten 

worden aangevoerd. Tegen dit besluit staat vervolgens bezwaar en beroep open bij de 

bestuursrechter. 

Aan het vaststellen van een peilbesluit zitten vergelijkbare voor- en nadelen 

verbonden als aan het verlenen van een watervergunning. Beide oplossingen zijn 

derhalve goed bruikbaar. 

Desalniettemin zouden wij een lichte voorkeur willen uitspreken voor het verlenen van 

een watervergunning. Daarbij is van belang dat de verlening van een watervergunning 

eenvoudiger is, omdat bijvoorbeeld het bij het vaststellen van een peilbesluit vereiste 

onderzoek niet noodzakelijk is. Daarnaast is het vaststellen van een peilbesluit in het 

onderhavige geval ook wellicht niet de meest logische keuze. Het gaat om het 

vastleggen van een de facto reeds bestaande situatie. Bovendien heeft het waterschap 

eerder voor naastgelegen compartimenten in 2005 een ontheffing verleend. Inzet van 

een ander instrument voor een vergelijkbaar geval ligt ook vanuit dat oogpunt niet in 

de rede. Tot slot merken wij op dat het waterschap voornemens is om binnenkort een 
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nieuw peilbesluit voor de gehele Horstermeerpolder te nemen. In dat licht lijkt het 

nemen van een peilbesluit voor een klein gedeelte van het in het toekomstige 

peilbesluit te betrekken gebied niet logisch. 

Mochten de betrokken partijen toch voor een nieuw peilbesluit kiezen, is het 
wellicht aan te raden om in een keer een nieuw peilbesluit vast te stellen 
voor het gehele zuidelijke deel van de Horstermeerpolder (dus inclusief 
compartiment 1 en 2 uit het eerdere ontheffingsbesluit). 

6 Afsluiting 

De bovenstaande voor- en nadelen tegen elkaar afwegend, adviseren wij u de derde 

oplossing te kiezen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Tot een nadere 
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