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Omschrijving CONCEPT verslag 4e vergadering WBC Horstermeer 

Vergaderdatum en –tijd 15 januari 2014, 9.30 uur - 12.30 uur 

Vergaderplaats DLG Utrecht 

Aanwezig 

Leden WBC: 

 

 

Provincie Noord-Holland: 

Waternet: 

DLG: 

 

C.J. (Kick) Hemker,  P.P. (Paul) Schot, A.F. (Frits) van 

Tol, E. (Bart) Schultz, I.E. (Idse) Hoving, P. (Pier) 

Vellinga, J.J. (Co) de Vries 

Jos van Brussel  

Berend Spoelstra 

Henk Moen, Peter Kurstjens en Claire van der Hulst   

 

Afwezig P.F.M. (Piet) Verdonschot (WBC-lid), J.P.M. (Flip) Witte 

(WBC-lid) 

Kopie aan  
  

 

1. Opening 

Henk Moen zit de vergadering voor. De agenda wordt vastgesteld zonder 

aanvullende opmerkingen. Dhr. Spoelstra van AGV vervangt dhr. Hofstra voor 

deze vergadering en stelt zich voor. 

 

2. Verslag van de WBC van 23 mei 2013 

Er zijn geen opmerkingen op het verslag van de WBC-vergadering van 23 mei 

2013.  

Het conceptverslag van deze vergadering wordt op 22 januari verstuurd. Op het 

concept verslag kan tot en met 29 januari worden gereageerd. Het verslag maakt 

onderdeel uit van de vergaderstukken voor het bestuurlijk overleg in februari.  

 

3. Doel vergadering 

De WBC vergadering van november 2013 is niet doorgegaan omdat een advies 

van de WBC over de tweede fase van het gebiedsproces (namelijk het verkennen 

van haalbare natuurdoelen en inrichtingsmaatregelen) te vroeg zou komen. Deze 

tweede fase komt na het conserverend peilbesluit aan de orde.  

In de vergadering van vandaag gaat het om een finale behandeling van het 

Ontwerp Peilbesluit met als achtergrond het advies van de WBC verwoord op 

pagina 9 van het verslag van de WBC-vergadering van 23 mei 2013. 
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Het doel van deze WBC-vergadering is tweeledig: 
1. finaal oordeel geven over de stukken voor het Ontwerp Peilbesluit zodat 

het van voldoende wetenschappelijke kwaliteit is voor de inspraak 
2. het afhechten van openstaande punten 

 

Dhr. Spoelstra licht situatie vanuit Waternet toe: 

Het commentaar van 23 mei is zorgvuldig verwerkt, er is tussentijds nog contact 

geweest met WBC-leden en het proces richting het bestuur van AGV is opgestart. 

Het is dan een vervelende situatie voor de portefeuillehouder Gerard Korrel dat 

het Ontwerp Peilbesluit in opspraak komt op het moment dat de 

inspraakprocedure wordt opgestart. Mede omdat dit in de media voor verkeerde 

beeldvorming heeft gezorgd.  

Het is volgens hem van belang om de zaken die fundamenteel zijn voor de 

documenten die er liggen in deze vergadering helder te krijgen. Wel moet worden 

gerealiseerd dat het hele traject opnieuw doorlopen moet worden als er 

wijzigingen nodig blijken. Hierdoor ontstaat vertraging. In Bestuurlijk Overleg is 

benadrukt dat er snel een besluit over het peilbesluit moet worden genomen zodat 

spoedig gestart kan worden met de uitvoering van de daarin genoemde 

maatregelen.  

Hij ziet deze vergadering als een handeling van uitermate zorgvuldigheid en is blij 

dat deze tijdig gehouden kan worden zodat AGV eind deze maand een reactie aan 

het Bestuurlijk Overleg kan geven over het proces. Het Bestuurlijk Overleg 

adviseert vervolgens het bestuur van AGV. 

� Dhr. Schultz reageert dat de WBC op 23 mei op hoofdlijnen heeft ingestemd 

met het peilbesluit. Er waren nog een aantal openstaande zaken waaronder een 

analytische berekening op verzoek van dhr. Van Tol en de opmerkingen van dhr. 

Schultz. Wat hem betreft is er geen fundamenteel verschil van mening over het 

peilbesluit. Er is wel één fundamenteel punt aangaande problemen in het zuidelijk 

gebied. Maar hij verwacht dat ze daar uit komen. Hij heeft een beperkt aantal 

resterende punten (mail d.d. 2 december 2013). 

 

Proces na de WBC-vergadering van 23 mei 2013 

De voorzitter gaat in op het proces sinds de WBC-vergadering op 23 mei 2013: 

• Zoals aangekondigd in de WBC-vergadering van 23 mei 2013 heeft dhr. 

Schultz op 25 mei 2013 zijn opmerkingen gestuurd.  

• Op 15 juli 2013 is een reactie van de Bewonersvereniging binnengekomen.  

• AGV heeft veel huiswerk gedaan en op 14 november 2013 een reactie 

gestuurd naar de Bewonersvereniging en dhr. Schultz. Beide reacties zijn aan 

de WBC-leden toegestuurd met het verzoek om indien gewenst te reageren.  

• In reactie heeft dhr. Schultz op 2 december schriftelijk aanvullende vragen 

gesteld. Dhr. Moen excuseert zich dat deze reactie pas op 14 januari jl. aan de 

WBC is nagezonden. Er is geen reactie ontvangen van de andere WBC-leden. 

 

4. Bespreking reacties van de WBC leden op de stukken 

De voorzitter wil de reactie van de WBC-leden in 3 rondes bespreken, namelijk: 

1. Reactie op hoofdlijnen op de stukken voor het Ontwerp peilbesluit 

2. Langslopen van de aanbevelingen van de WBC vergadering van 23 mei 

3. Zijn er nog onbeantwoorde vragen in de reacties van de bewoners van juli 

2013 ? 
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De voorzitter vraagt de commissieleden eerst te reageren op de stukken voor het 

Ontwerp Peilbesluit, achtergronddocument en kaartenboek. 

 

Dhr. Vellinga heeft in de stukken gezien dat er nog vragen zijn over het 

opschonen van sloten en het in kaart te brengen van duikers. Hij vindt dat dit een 

reguliere taak van het waterschap betreft en acht het overdreven om dit op te 

hangen aan het peilbesluit. Deze vragen kunnen in een inspraakronde aan de orde 

komen. Dhr. Vellinga stemt op hoofdlijnen in met het peilbesluit maar houdt een 

klein voorbehoud omdat hij zijn collega’s nog niet heeft gehoord. 

 

Dhr. Van Tol heeft op hoofdlijnen geen commentaar meer. Over zijn commentaar 

tijdens de vorige WBC-vergadering omtrent de stabiliteit van de oevers heeft hij 

contact gehad met AGV. Dit heeft geleid tot een tekst in het achtergronddocument 

waarin hij zich op hoofdlijnen kan vinden. Hij heeft hierover nog een aantal 

detailopmerkingen. Verder wordt in de documenten niet ingegaan op de stabiliteit 

van de deklaag. Dit is inhoudelijk geen probleem omdat de huidige situatie wordt 

vastgelegd; als het een probleem was, had dat zich al voorgedaan. Consequenties 

heeft het niet want het waterpeil wordt nergens verlaagd (dan wordt het erger) 

maar het is wel een belangrijke kenmerk van dit gebied, dus had er wel een alinea 

aan gewijd mogen worden. 

 

Dhr. Hoving is het eens met de vorige sprekers en heeft niets toe te voegen. De 

stukken van het Ontwerp Peilbesluit komen op hem plausibel over. 

 

Dhr. Schot heeft niets toe te voegen. Hij denkt dat er heel zorgvuldig gewerkt is. 

 

Dhr. Hemker heeft de nieuwe stukken doorgelezen en vindt de nieuwe notitie over 

de oeverstabiliteit interessant. Hij kan niet herleiden waar de hierin gebruikte 

waardes vandaan komen. Hij zou dat wel willen weten en ook hoe zeker deze 

waardes zijn en welke consequenties ze hebben. In hoofdlijnen heeft hij geen 

opmerkingen. 

� Reactie: Dhr. Schultz wil graag weten welke consequenties je zou moeten 

trekken uit dit soort waarden.  

 

Dhr. Schultz heeft één heel wezenlijk punt namelijk: het zuidelijk gebied. In 

oktober 2013 stond het water in het middengebied net onder of net boven het 

maaiveld. Hij vindt dat AGV zeer adequaat heeft gehandeld. Volgens hem stuwde 

het zuidelijk deel het water. Hij stelt dat uit het zuidelijk deel van de polder niet 

meer water dan uit de rest van de polder mag komen. Dit betekent 

inrichtingsmaatregelen voor het zuidelijk gebied en voorwaarden aan het peil van 

het zuidelijk gebied.  

Dhr. Schultz spreekt zijn waardering uit voor AGV; hij vindt dat zijn vragen goed 

zijn beantwoord, al is hij het niet altijd er mee eens. Maar met het meeste wel.  

Hij zou graag inzicht krijgen in de schouwgegevens omdat steeds weer naar voren 

komt dat de sloten niet op het juiste profiel liggen. Dit wijzigt niet de tekst van 

het peilbesluit. 

Dhr. Schultz meldt dat hij sinds de WBC-vergadering van 23 mei 2013 twee 

presentaties heeft gegeven; één voor de leden van de gemeenteraad van 

Wijdemeren in het kader van het bestemmingsplan en één voor de Waterjoffers. 

Indien gewenst wil hij de powerpoint aanleveren. Ook heeft hij de stukken van het 
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bestuurlijk overleg gelezen dat er onduidelijkheden waren over zijn vragen. 

Daarover gaat hij graag in overleg. 

� Reactie:Dhr. Hemker vraagt naar meer achtergrond over het incident 

aangaande het wateroverlast in oktober 2013. 

� Reactie:Dhr. Spoelstra geeft aan daar straks op te willen reageren. 

� Reactie:Dhr. Moen vat samen dat alle punten van dhr. Schultz zijn beantwoord 

uitgezonderd één wezenlijk punt namelijk over het zuidelijk gebied en zijn vraag 

over de schouw. 

 

Dhr. De Vries vindt dat het rapport van het Ontwerp Peilbesluit er solide en 

degelijk uitziet. Hij heeft geen opmerkingen. 

 

Dhr. Schultz merkt op dat hij gestopt is met het lezen van het bestuursvoorstel 

omdat daar nog veel open einden over de natuurtoets in stonden. De resultaten 

van de natuurtoets zijn er nu wel. 

� Reactie:Dhr. Van Brussel geeft de stand van zaken van de natuurtoets. Omdat 

het Natuurbeschermingsgebied betreft moet een natuurtoets worden uitgevoerd. 

In eerste instantie werden er geen belemmeringen verwacht maar dit bleek toch 

meer genuanceerd. Omdat er plekken zijn waar peil wordt verlaagd, kan daar 

schade optreden, zoals de achteruitgang van het leefgebied van soorten als de 

Noordse Woelmuis. Een vergunning kan toch verleend worden door de inzet van 

maatregelen die de effecten ondervangen. Deze maatregelen in inrichting en 

beheer worden meegenomen in de uitvoering van het peilbesluit. Om vertraging 

van het peilbesluit te voorkomen en omdat de mitigerende maatregelen in de 

uitvoering meegenomen kunnen worden, is besloten om beide processen parallel 

te schakelen. Het proces is gewaarborgd door Provincie Noord-Holland, AGV en 

Natuurmonumenten. Provincie financiert de maatregelen en Natuurmomenten 

heeft toegezegd deze uit te voeren. 

� Reactie: Dhr. Schultz meent dat de natuurtoets niet in overeenstemming is met 

de huidige keur omdat als referentie voor de toets het vigerend peilbesluit 

genomen had moeten worden in plaats van de bestaande situatie. 

� Reactie: Dhr. Van Brussel zegt dat de landsadvocaat een uitspraak heeft 

gedaan dat als een historische situatie is ontstaan, en beschermde natuurwaarden 

zijn ontstaan, niet uitgegaan mag worden van de keur omdat Europese 

regelgeving voorgaat. Ook de overheden willen snel het peilbesluit vast kunnen 

stellen maar moeten zich houden aan de wetgeving.  

De natuurtoets is ten dele afgerond. Er is getoetst wat de verandering van de 

huidige situatie naar het peilbesluit betekent. De mitigerende maatregelen moeten 

nog bepaald worden. 

� Reactie: Dhr. Schultz zet vraagtekens bij de uitspraak van de landsadvocaat. 

De bewoners zoeken dat uit. Naar verwachting komt dit ter sprake bij de ter visie 

legging.  

� Reactie: Dhr. Van Brussel heeft geen twijfel bij de uitspraak van de 

landsadvocaat. Hij licht toe dat uit ervaring met andere vergunningsaanvragen 

ook blijkt dat aan de huidige situatie moet worden getoetst. 

� Reactie: Dhr. Spoelstra geeft aan dat er zowel voor het Ontwerp Peilbesluit als 

voor de natuurtoetsen een inspraakprocedure komt. 

� Reactie: Dhr. Moen resumeert dat Provincie Noord-Holland zuiver heeft 

geredeneerd vanuit de natuurwetgeving door de feitelijke situatie te toetsen in 

plaats van de vigerende situatie. Die toets heeft plaatsgevonden. Op korte termijn 

starten de officiële vergunningsprocedures voor de Flora-en Faunawet en de 
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Natuurbeschermingswet. Dhr. Schultz heeft gehoord dat het  advies van de 

landsadvocaat waarschijnlijk later ter sprake komt. Maar dit houdt het proces van 

het conserverend peilbesluit nu niet tegen. 

 

Reactie Dhr. Spoelstra op de reactie van de WBC-leden 

Dhr. Spoelstra gaat in op vier genoemde onderwerpen: 
1. Stabiliteit deklaag 
2. Wateroverlast oktober 2013 
3. Inzicht in de schouwgegevens 
4. Opmerkingen dhr. Schultz 

 

1. Stabiliteit deklaag 

Dhr. Spoelstra vindt het jammer dat dit onderwerp ontbreekt. Als het een issue 

was geweest, was het benoemd. Maar het is wel een punt. 

� Reactie: Dhr. Van Brussel zegt over de stabiliteit van de deklaag en mogelijke 

risico’s voor het gebied in algemene zin wel een en ander is opgenomen in het 

Ontwerp Peilbesluit. 

� Reactie: Dhr. Schultz zegt dat de stabiliteit van de deklaag in een rapport van 

Haskoning uit 2007 of 2008 wel als probleem wordt benoemd maar Haskoning dit 

uitsluit van hun opdracht. 

� Reactie: Dhr. Vellinga geeft aan dat dit hier aan de orde is, maar het nu gaat 

om het conserverend peilbesluit. Hij is ervan overtuigd dat we niets kunnen doen 

aan klimaat, deklaag, als er niet eerst een peilbesluit wordt genomen. Dus dit 

besluit moet zo snel mogelijk worden genomen. 

� Reactie: Dhr. Moen geeft aan dat in relatie tot het verhogen van de peilen op 

grond van natuurdoelen de opmerking van dhr. Van Tol heel essentieel is en 

scherp op het netvlies staat. 

� Reactie: Dhr. Spoelstra concludeert dat het jammer is dat het ontbreekt maar 

dat het niet fundamenteel is. Het is wel heel nuttige informatie wanneer je het 

systeem wilt veranderen. Als het bij de inspraak op het Ontwerp Peilbesluit aan de 

orde komt, zal AGV hier op ingaan en in overleg met dhr. Van Tol een antwoord 

formuleren.  

� Reactie: Dhr. Van Tol is hiermee akkoord. 

� Reactie: Dhr. Spoelstra geeft aan dat hij niet weet hoe de gebruikte coëfficiënt 

(waarde 0.3) tot stand gekomen is maar dit niet fundamenteel is. 

 

2. Wateroverlast Oktober 2013 

Dhr. Spoelstra meent dat uit de gebeurtenis in oktober jl. niet kan worden 

afgeleid dat het Ontwerp Peilbesluit niet goed is of dat acuut maatregelen 

genomen moet worden. De maatregel die ook in het Ontwerp Peilbesluit is 

opgenomen, betreft een aanpassing van het gemaal. Dit betreft een hele 

belangrijke, kostbare investering die belangrijk is voor het afpompen van het 

geheel.  

 

3. Inzicht in de schouwgegevens 

Dhr. Spoelstra geeft aan dat er een schouw is geweest. Hij vreest dat de 

schouwgegevens onderdeel van het proces worden als deze hierbij worden 

betrokken. AGV is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het peilbesluit, door 

met maatregelen het peil te handhaven en een schouw uit te voeren. De schouw 

vindt jaarlijks plaats. Daarnaast wordt tussentijds op basis van klachten van 

bewoners gehandhaafd. Als het niet goed is, moet AGV dit oplossen. Hij verwacht 

niet dat de primaire watergangen het probleem vormen. 
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� Reactie:Dhr. Schultz reageert dat als de schouw onvolkomenheden aantoont en 

AGV bevestigt dat de sloten in het gebied moeten voldoen aan het profiel en AGV 

handhavend optreedt, het wat hem betreft akkoord is.  

� Reactie:Dhr. Spoelstra zegt dat als dat niet het geval blijkt, AGV de sloten 

opknapt. 

� Reactie:Dhr. Schultz kan het niet hard maken maar denkt dat er 20 tot 25 cm 

meer peilverhoging was tijdens het incident in oktober dan waneer alles had 

voldaan. En dat zit in de berging van de secundaire waterlopen. Als wordt 

toegezegd dat de sloten worden opgeknapt als deze niet aan het profiel voldoen, 

dan is het wat hem betreft akkoord. 

� Reactie:Dhr. Spoelstra benadrukt dat dit de taak is van AGV. Het systeem heeft 

niet gefaald. Maar als dhr. Schultz stelt dat als de schouw beter wordt uitgevoerd, 

het water 25 cm minder was gestegen, dan is dat een signaal waarmee AGV wat 

moet doen. AGV verplicht zich tot het uitvoeren van het peilbesluit. Met een aantal 

maatregelen zoals het aanpassen van het gemaal komt AGV daaraan al tegemoet. 

Uit het gesprek met de bewoners (verslag 23 mei 2013) zijn geen blijvende 

maatregelen gekomen in het kader van het Ontwerp peilbesluit.  

� Reactie:Dhr. Kurstjens vraagt of tijdens de schouw van de afgelopen jaren niet 

gebleken is dat er met de secundaire waterlopen iets aan de hand was. 

� Reactie:Dhr. Vellinga zegt dat de begroeiing nu veel heviger is dan vroeger 

door de hoge stikstofconcentraties en het is warmer. De bewoners hebben 

voorgesteld om de schouw 2 maal per jaar te laten plaatsvinden maar als het 

binnen de marge blijft en het gemaal heeft voldoende capaciteit, is dat volgens 

hem niet nodig. 

� Reactie:Dhr. Moen resumeert dat Dhr. Spoelstra toezegt dat AGV handhaaft 

wanneer sloten niet voldoen aan het profiel. 

� Reactie:Dhr. Spoelstra stelt dat de sloten moeten zorgen dat het theoretisch 

model praktisch zo goed mogelijk overeen komt en daarop wordt gehandhaafd. 

Naarmate de situatie kritischer is, wordt dit opgeschaald. Mocht dit in de inspraak 

aan de orde komen, dan wordt dit de reactie daarop. 

 

4. Opmerkingen dhr. Schultz 

Dhr. Spoelstra geeft aan dat AGV door de mail van dhr. Schultz van 2 december 

jl. in verlegenheid is gebracht, want het bestuurlijk traject is afgerond en er zijn 

geen echte vragen waarop AGV kan reageren. Daarom heeft AGV ervoor gepleit 

om de WBC bijeen te roepen. 

� Reactie: Dhr. Schultz is gestopt met het lezen van het bestuursvoorstel 

vanwege de open einden aan de natuurtoetsen. Verder zijn zijn de vragen keurig 

beantwoord. Als er nog zaken onduidelijk zijn, is hij bereid dat met AGV te 

bespreken, anders is het wat hem betreft akkoord. De fundamentele punten zijn 

net besproken. 

Dhr. Spoelstra gaat in op een opmerking van dhr. Schultz over maatregelen (uit 

zijn reactie d.d. 2 december jl.). Hij meent dat in het Ontwerp Peilbesluit de 

belangrijkste maatregelen zorgvuldig benoemd zijn. Als er maatregelen 

ontbreken, kan dat worden aangevuld, ook in het traject na het bestuurlijk besluit. 

Als dit in de inspraak aan de orde komt, zal een dergelijk antwoord worden 

gegeven. 

 

Zuidelijk gebied 

Dhr. Moen vraagt aan dhr. Schultz of zijn hoofdopmerking over het zuidelijk 

gebied voldoende is besproken. 
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� Reactie:Dhr. Schultz zegt dat dit afhangt van hoe dit in het uiteindelijke 

peilbesluit wordt verwoord. De essentie voor hem is dat in het zuidelijk gebied per 

oppervlakte eenheid niet meer water uit het gebied mag worden afgevoerd dan uit 

de rest van de polder. 

� Reactie: Dhr. Spoelstra reageert dat er in het peilbesluit een belangenafweging 

is gemaakt. Het onttrekken van water in het zuidelijk gebied is in strijd met de 

Europese regelgeving. 

� Reactie:Dhr. Schultz stelt dat AGV dit niet hoeft op te schrijven maar dat hij 

zijn standpunt wil handhaven, ook als dat betekent dat hij een 

minderheidsstandpunt in de commissie moet innemen.  

� Reactie Dhr. Vellinga vraagt of dhr. Schultz wil voorkomen dat het zuidelijk deel 

als het hard regent, een excessieve hoeveelheid water loost op het middendeel 

omdat dat bedreigend is voor de bewoners. Hij meent dat met het peilbesluit 

wordt besloten dat het peil voor de bewoners niet hoger wordt ongeacht de kosten 

met pompen, gemalen. Dhr. Vellinga vindt dat dhr. Schultz een additionele eis 

oplegt. 

� Reactie:Dhr. Schultz vindt niet dat hij een additionele eis oplegt omdat de 

Horstermeer vroeger één peil had. 

� Reactie Dhr. Spoelstra zegt dat het aantal peilvakken niets zegt over 

afstroming. 

� Reactie: Dhr. Van Brussel legt uit dat als een gebied nat is en geen 

bergingsruimte heeft, het water sneller afstroomt. Het zou goed zijn om, als het 

hard regent, het water in het natuurgebied vast te houden en op een later 

moment af te voeren. Dit kan door het gebied af te koppelen van de rest van de 

polder. 

� Reactie: Dhr. Kurstjens vraagt of het niet zo is dat het voorgestelde flexibel peil 

in het zuidelijk gebied zorgt voor waterberging. 

� Reactie: Dhr. Van Brussel geeft aan dat volgens AGV vanuit één van de twee 

peilvakken waar een flexibel peil wordt toegestaan, geen afvoer heeft 

plaatsgevonden tijdens de heftige regen in oktober jl. Hier zit mogelijk 

bergingscapaciteit die nader onderzocht kan worden. Het is daarvoor wel van 

belang dat de dijkjes om het peilvak heen, blijven bestaan. 

� Reactie: Dhr. Schultz bevestigt dat het linker peilvak lek is en daarom extra 

bergingscapaciteit biedt. Het rechter vak is snel vol. Hij zegt geen moeite te 

hebben met het instellen van een flexibel peil zolang de afvoer maar geknepen 

wordt.  

� Reactie: Dhr. Van Brussel vertelt dat in het zuidelijk gebied kleine buisjes 

zaten, die zijn in verleden waarschijnlijk waren bedoeld om de afvoer te knijpen. 

Deze zijn weggehaald ten behoeve van de doorstroming. Dit is gunstig voor een 

permanente stabiele toestand maar ongunstig voor vertraagde afvoer. 

 

Dhr. Moen vraagt aan Dhr. Schultz wat de essentie is van hetgeen hij zou willen 

veranderen aan het zuidelijk gebied. 

� Reactie: Dhr. Schultz zegt dat hij wil dat het zuidelijk gebied geen grotere 

afvoer per oppervlakte eenheid per dag heeft dan de rest van de polder. Meer 

specifiek: niet meer dan in de keur. 

� Reactie: Dhr. Vellinga vraagt wat er mis is als er wel wat meer water wordt 

afgevoerd. 

� Reactie: Dhr. Schultz vindt dat de fluctuatie beter onder controle gehouden 

moet worden ten behoeve van de oeverstabiliteit en de fundering van de huizen.  

� Reactie: Dhr. Vellinga vraagt wat gedaan moet worden om dat te bereiken. 
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� Reactie: Dhr. Schultz zegt dat hiervoor een regelbare stuw nodig is die niet 

meer water afvoert in de natte periode. 

� Reactie: Dhr. Van Brussel vindt het een goed idee om het gebied in de 

toekomst af te sluiten in de natte periode. Alleen gaat dat tegen de afspraken van 

het conserverend peilbesluit in tenzij deze maatregel buiten het peilbesluit wordt 

gehouden. Afgesproken kan worden bij welke hoeveelheid neerslag het gebied 

wordt afgesloten. 

� Reactie: Dhr. Moen vraagt aan dhr. Schultz of dit nieuwe maatregelen vergt of 

een aanpassing van maatregelen die in het peilbesluit zijn voorzien. 

� Reactie: Dhr. Schultz zegt dat het om een aanpassing gaat. 

� Reactie: Dhr. Vellinga meent dat de discussie niet over het peil gaat maar over 

peilfluctuaties. Hij vraagt of dit onderdeel moet uitmaken van het peilbesluit of 

moet worden opgenomen in beheersmaatregelen, zoals ‘in natte periodes in het 

zuidelijk deel de afvoer vertragen’. 

� Reactie: Dhr. Van Brussel stelt voor om - zoals in sommige gevallen in natte 

periodes wordt besloten om voor te malen en daarmee peilen buiten het 

peilbesluit te hanteren - hier af te spreken om de afvoer van water uit het 

zuidelijk gebied te vertragen om excessen te voorkomen. Deze afspraak staat dan 

los van het peilbesluit. Juist omdat dit zo belangrijk is voor de bewoners, kan dit 

parallel aan peilbesluit en in lijn aanbevelingen worden geadviseerd. 

� Reactie: Dhr. Schot vindt dat wanneer men deze afspraak opschrijft, een 

situatie wordt gecreëerd waarbij de bewoners naar de mond worden gepraat en 

mogelijk een nieuw probleem wordt gecreëerd voor iemand die hoge waterpeilen 

in het natuurgebied niet zou willen. Hij vindt dat eigenlijk een toekomstige 

discussie betreft. 

� Reactie: Dhr. Vellinga meent dat de kern is dat de bewoners minder fluctuaties 

in het middengebied willen ten behoeve van de stabiliteit. De WBC heeft in de 

vorige vergadering besproken dat er een betere regulering op het gemaal zou 

moeten komen. Dit zit in dezelfde categorie maatregelen. Hij wilt het daarom 

strakker formuleren namelijk: dat men er alles aan doet om fluctuaties in het 

middengebied te beperken inclusief beheersmaatregelen die wat de natuur betreft 

acceptabel zijn. Het peilbesluit zelf staat niet ter discussie. 

� Reactie: Dhr. Van Brussel vult aan dat het voor de natuur gewenst is om een 

hoger peil te hanteren. Wanneer men dit probleem wil aanpakken, dan moet men 

investeren in maatregelen en deze ook expliciet maken. Volgens hem is het 

wenselijk voor alle partijen, natuur en bewoners om een regelbare stuw te 

plaatsen en water voor een aantal dagen vast te houden in het zuidelijk gebied. 

Dergelijke maatregelen moeten wel binnen het huidige peilbesluit passen. 

� Reactie: Dhr. Moen concludeert dat men in natte omstandigheden in het 

zuidelijk gebied het water voor een korte periode wil vasthouden met als doel om 

fluctuaties in het middengebied te beperken. Hij vraagt of AGV daar iets mee kan. 

� Reactie: Dhr. Spoelstra geeft aan dat het wijzigen van de stukken voor het 

Ontwerp peilbesluit een langduriger proces vergt. Echter de WBC kan een advies 

uitbrengen gericht op de fluctuatie zoals net geformuleerd, met als bijzonder 

aandachtspunt: Kijk naar het zuidelijk gebied dat als meest kritisch wordt gezien, 

of daar operationeel water tijdelijk kan worden vastgehouden om de fluctuatie 

zoveel mogelijk te voorkomen. Volgens hem spreken de stukken van het 

peilbesluit dit namelijk niet tegen. AGV beantwoordt het advies van de WBC 

richting het Bestuurlijk Overleg. Mogelijk vinden partijen dan een oplossing in het 

kader van uitwerken van de maatregelen, waarop het peilbesluit niet aangepast 
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hoeft te worden. Voorwaarde is wel dat de oplossing niet strijdig is met de 

natuurwetgeving.  

� Reactie: Dhr. Moen concludeert dat bovenstaand niet leidt tot het aanpassen in 

het Ontwerp Peilbesluit, of locaties van stuwen e.d.. Het betreft een aanbeveling 

gericht op het beheer. 

 

Gekozen waarde verhang in berekening oeverstabiliteit 

Dhr. Van Tol wijst de voorzitter erop dat de discussie over de gekozen waarde 

voor het verhang in de berekening voor de oeverstabiliteit nog niet is gevoerd. 

Hij vindt het van belang dat iedereen zich realiseert dat de conclusie van de 

berekening is dat in de huidige situatie geen van de slootkanten stabiel is. 

Hij mist de onderbouwing voor de gekozen waarde verhang. Extreme gradiënten 

als 0,3 komen alleen voor bij peildaling.  

Belangrijk is de snelheid waarmee water wordt afgepompt omdat de slootkant 

instabiel wordt bij snelle peilfluctuaties. Dus daar moet een regime op komen. 

Consequentie van de instabiliteit is dat langzaam de oever afkalft. En dat bij een 

fundering van staal, deze fundering op termijn ondermijnd wordt. Inschatting van 

dhr. Van Tol is dat instabiliteit problemen niet zullen optreden bij bebouwing die 5 

meter of meer van de slootkant staat. Het aanbrengen van beschoeiing met een 

geotextiel erachter kan een oplossing bieden voor bebouwing waar de 

problematiek optreedt. 

� Reactie: Dhr. Moen vraagt of dit leidt tot een concrete aanbeveling naar AGV. 

� Reactie: Dhr. Van Tol zegt dat de discussie over de funderingen niet gevoerd is. 

� Reactie: Dhr. Spoelstra reageert dat dit geen onderdeel uitmaakt van het 

peilbesluit. 

� Reactie: Dhr. Van Brussel vraagt of dit gevolgen heeft voor de keur of voor de 

legger; moet men dit oplossen via het profiel, door beschoeiing aan te brengen of 

maatwerk en kan de WBC hier niets over zeggen. 

� Reactie: Dhr. Van Tol geeft aan daarover kennis niet te hebben. Hij vindt dat 

AGV dat moet inventariseren en vertalen naar maatregelen. 

� Reactie: Dhr. Schot vraagt in hoeverre het peilbesluit invloed heeft op deze 

situatie die al lang bestond. 

� Reactie: Dhr. Spoelstra benoemt dat in het Ontwerp Peilbesluit maatregelen 

zijn opgenomen om te zorgen dat er geen toename is van peilfluctuaties. In de 

startnotitie van het peilbesluit is al opgenomen dat dit onderwerp geen onderdeel 

van dit gremium is. Wanneer het conserverend peilbesluit voor een toename van 

de fluctuaties zorgt, moet het wel worden meegenomen. De WBC kan ook 

adviseren om AGV ter overweging te geven om dit te onderzoeken. 

� Reactie: Dhr. Schot vindt het te ver gaan om AGV te vragen peilfluctuaties te 

meten. 

� Reactie: Dhr. Vellinga vraagt zich af of dat een taak is voor AGV. 

� Reactie: Dhr. Van Brussel zegt dat het ook een aanbeveling aan bewoners kan 

betreffen. 

� Reactie: Dhr. Spoelstra geeft aan dat schade aan woningen voor AGV geen 

onderdeel is van dit proces. Het Ontwerp Peilbesluit voorziet in gemalen waardoor 

peilfluctuaties niet toenemen. Het is niet de verplichting van AGV om te 

inventariseren en te faciliteren met maatregelen. 

� Reactie: Dhr. Moen vraagt of geconcludeerd mag worden dat dit een 

aanbeveling is voor het beheer door het waterschap. 

� Reactie: Dhr. Vellinga zegt dat een huis pas bezwijkt bij hele snelle fluctuatie. 

Als de WBC daar nu iets over zegt, neemt het waterschap nu al 
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verantwoordelijkheid over de snelheid van fluctuaties. De WBC gaat over het 

peilbesluit en adviseert om de snelheid van fluctuaties te beperken.   

 

Aanbevelingen WBC 23 mei 2013 (pagina 9 van het verslag van de WBC-

vergadering van 23 mei 2013) 

Dhr. Moen nodigt de WBC-leden uit om aan te geven welke aanbevelingen van de 

vergadering van 23 mei blijven staan en waar aanvulling nodig is. 

� Dhr. Hemker vindt dat de behandeling van de vragen van de bewoners nog niet 

voldoende zorgvuldig is. Er blijven nu nog vragen over voor de WBC-commissie. 

Het is hem onvoldoende duidelijk of er nog vragen onbeantwoord zijn en of daar 

nog iets mee gedaan wordt. 

� Dhr. Moen geeft aan dat het beantwoorden van de vragen van de bewoners wat 

hem betreft ook bij het afhechten van open punten hoort. De bewoners vragen 

inderdaad om het oordeel van de WBC. Hij stelt voor dit in een volgende ronde te 

bespreken.  

 

1. “Het voorwoord, de inleiding en de doelstelling van het peilbesluit schieten nu 

nog tekort omdat deze onvoldoende de historie, het proces en de aard van het 

peilbesluit weergeven” 

Dhr. Spoelstra vertelt dat AGV zich gedwongen heeft om de tekst van het Ontwerp 

Peilbesluit zakelijk en zuiver op te stellen. Ook is gekozen voor verwijzen in plaats 

van benoemen om discussies over interpretaties te vermijden. De tekst is zo kort 

mogelijk zodat niet naar de essentie gezocht hoeft te worden. 

� Reactie: Dhr. Schultz zegt dat deze aanbeveling niet is overgenomen in het 

bestuursvoorstel maar het ook niet essentieel is voor het peilbesluit. Dus wat hem 

betreft blijft het zoals het is. 

� Reactie: Dhr. Schot geeft aan dat hij destijds voor deze aanbeveling gepleit 

heeft. Hij kan het verspreid over de documenten terugvinden en vindt het 

voldoende. 

 

Afgesproken wordt dat deze aanbeveling komt te vervallen omdat deze volgens 

de WBC voldoende is verwerkt. 

 

2. “Het onderzoek naar de oeverstabiliteit met behulp van het analytisch model is 

nog gaande waarbij wordt gekeken naar het Fugro advies en neem klachten van 

bewoners over peilfluctuaties mee” 

Dhr. Moen stelt dat  de WBC deze aanbeveling eerder deze vergadering heeft 

afgetikt door te zeggen: ‘Het is een blijvende aanbeveling aan AGV om bij beheer 

de snelheid van peilfluctuaties zorgvuldig te bewaken en te beperken’ 

� Reactie: Dhr. Vellinga herformuleert het advies tot ‘de snelheid en mate van de 

fluctuaties mag niet toenemen ten opzichte van de huidige situatie. 

� Reactie: Dhr. Hemker vraagt of er geen eisen worden gesteld aan de 

bebouwing langs de middenweg om te voorkomen dat het verhang te groot wordt, 

want daarmee creëer je problemen. 

 

Afgesproken wordt dat de WBC een aanvullende aanbeveling doet: ‘Onderzoek 

het beperken van de (snelheid en mate van) peilfluctuaties, en neem klachten en 

signalen van bewoners hierover in beschouwing’. De aanbeveling leidt niet tot 

aanpassing van het Ontwerp peilbesluit. 
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3. “Bezie wat aan het gemaal of maalkom gedaan zou kunnen worden om 

peilfluctuaties zoveel mogelijk te beperken of stel harde doelstellingen op om het 

risico op oevererosie uit te sluiten.”  

� Reactie: Dhr. Spoelstra vertelt dat de WBC de suggestie heeft gedaan om 

dammen voor het gemaal te zetten. Daarvoor is de maalkom te klein. Ook al 

pompt AGV regelmatig af, de berging in het stuk daarvoor is nodig. Hij pleit 

ervoor deze aanbeveling niet over te nemen maar te laten vervallen. 

� Reactie: Dhr. Schultz zegt dat in de zuidelijke wetering een duiker is dichtgezet, 

die wanneer opengezet, voor een grotere toestroming naar het gemaal kan 

zorgen. 

 

Afgesproken wordt dat de aanbeveling niet wordt gehandhaafd en niet leidt tot 

aanpassing van het Ontwerp peilbesluit. 

Afgesproken wordt ook dat Dhr. Schultz na afloop van de vergadering de locatie 

van de duiker aanwijst aan Dhr. Spoelstra. 

 

4.  “De WBC heeft ook een aantal detailopmerkingen aan Waternet gestuurd en zij 

neemt aan dat deze worden meegenomen bij de eindproductie van het 

peilbesluit.” 

 

Afgesproken wordt dat deze aanbeveling komt te vervallen omdat deze volgens 

de WBC voldoende is verwerkt.  

 

Vragen bewoners van 15 juli 2013 en de beantwoording door AGV d.d. 14 

november 2013 

In brief van 15 juli vragen de bewoners om een reactie van de WBC-commissie. 

Hieronder volgen de vragen en de reactie van de commissie: 

1. Peiloverschrijdingen in vak 28-5 en de gevolgen voor bewoners: WBC is 

akkoord met de toelichting in het achtergrondrapport en verwijst naar de 

hoofdaanbeveling van de WBC om bij het beheer de snelheid en mate van 

peilfluctuaties te beperken.  

2. Baggerwerkzaamheden en schade aan de walkanten: de WBC refereert 

aan de discussie met dhr. van Tol over de stabiliteit van de oevers. 

3. Afvoer naar de Ringwetering i.p.v. de Middenweg: de WBC acht een 

stabiel systeem met minder fluctuaties voor de bebouwing belangrijker 

dan het omkeren van de stroomrichting. Maar de sloten langs de 

Middenweg moeten wel goed open gehouden worden. 

4. WBC is het overigens eens met de beantwoording door AGV met 

inachtneming van de WBC-hoofdaanbeveling. 

 

5. Conclusie 

• Met deze WBC behandeling is het finale Ontwerp peilbesluit akkoord en zijn 

alle resterende vragen van de WBC bediscussieerd.  

• De WBC geeft de volgende aanbeveling over het Ontwerp Peilbesluit:  

- Beperk de snelheid en mate van peilfluctuaties en laat die niet toenemen 

t.o.v. de huidige situatie;  

- Onderzoek de mogelijkheden om peilfluctuaties te beperken en beschouw 

daarbij ook de mogelijkheid van het – bij heftige regenval in natte 

perioden gedurende enkele dagen – vasthouden van het water in het 

zuidelijk natuurgebied en; 

- Neem informatie van bewoners daarbij mee. 
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• Verder is de WBC het eens met alle antwoorden aan de Bewonersvereniging 

Horstermeerpolder, ook daar waar nog vraag gericht aan de WBC in de AGV 

beantwoording stond.  

 

6. Vervolgproces 

• De rol van Henk Moen in het gebiedsproces wordt in het Bestuurlijk Overleg 

van 21 februari weer overgedragen aan Peter Kurstjens. 

• AGV beantwoordt het advies van de WBC richting het Bestuurlijk Overleg. 

• DLG zal de beantwoording van de afzonderlijke punten door de WBC 

terugrapporteren aan de Bewoners Vereniging (als annex 1 bij het verslag van 

de WBC). 

• Dhr. Schultz zal voor eind januari nog toesturen wat hij – zoals beloofd - nog 

aan opmerkingen heeft bij het achtergrondrapport. Dit doet niets af aan het 

ook door hem onderschreven WBC-advies. De WBC beschouwt dit als een brief 

van een derde. 

• In 2014 komt er een moment dat de WBC weer wordt geconsulteerd over het 

vervolgproces. 

 


