
Peilbesluit Horstermeerpolder 

 

Het bestuur van de Bewonersvereniging Horstermeerpolder wil de bewoners langs deze weg 

op de hoogte stellen dat het conserverend Peilbesluit voor de Horstermeerpolder inmiddels 

door het bestuur van het Waterschap is vastgesteld. Vaststelling heeft plaatsgevonden in de 

vergadering van 27 november 2014. Het peilbesluit is op dinsdag 2 december officieel bekend 

gemaakt in het Waterschapsblad. Met die bekendmaking is de beroepstermijn van zes weken 

ingegaan. In die periode kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen het peilbe-

sluit. Dat kan in beginsel alleen worden gedaan door wie een zienswijze heeft ingediend tegen 

het ontwerp peilbesluit (waaronder de bewonersvereniging). 

 

Alle stukken over het ontwerp peilbesluit, de ingediende zienswijzen en de reactie daarop van 

het waterschap zijn te vinden op de website van de bewonersvereniging, ook bereikbaar via 

het door ons beheerde Horstermeer portal (www.horstermeerpolder.nl). Het peilbesluit zoals 

vastgesteld is te vinden op de website van het waterschap AGV. 

 

 

zienswijzen 

 

Er waren in totaal dertien zienswijzen ingediend door bewoners, ondernemers en onze bewo-

nersvereniging. Het waterschap is op al deze zienswijzen ingegaan. Veel verandering in het 

voorgestelde peilbesluit heeft dat, zoals verwacht, niet gebracht. Wel zal er, op aanbeveling 

van de wetenschappelijke begeleidingscommissie, beter worden ingespeeld op situaties van 

extreme neerslag. Daartoe worden nu, in plaats van één handmatig te bedienen en één auto-

matische stuw,  twee automatische stuwen aangelegd, die zo nodig water kunnen vasthouden 

in het zuidelijk deel van de polder. 

 

 

beroep?  

 

Het bestuur heeft zich in de afgelopen bestuursvergadering beraden over de vraag of het nodig 

en wenselijk is beroep in te stellen tegen het vastgestelde peilbesluit. Wij hebben moeten vast-

stellen dat het grootste deel van de door ons aangevoerde bedenkingen en suggesties niet is 

overgenomen. Voor details verwijzen wij naar de stukken op de website. 

 

Alles overwegende zijn wij niettemin tot het voornemen gekomen geen beroep in te stellen. 

Hoewel wij het met een aantal afwegingen van het waterschap niet eens zijn, achten wij de 

kans klein dat wij via de rechter tot een beter resultaat zullen kunnen komen. In een procedure 

als deze toetst de rechter het besluit van het waterschap marginaal. Dat wil zeggen dat de 

rechter alleen kijkt of het waterschap de regels heeft gevolgd en daarnaast in redelijkheid tot 

het betreffende besluit heeft kunnen komen. Dat is een behoorlijk afstandelijke toetsing, waar-

in de rechter niet in het beleid van het waterschap treedt. 

 

Voor het instellen van beroep zouden kosten moeten worden gemaakt voor het inschakelen 

van een advocaat. Wij zijn van mening dat wij die kosten op dit moment niet verantwoord 

kunnen maken en onze reserves beter kunnen gebruiken om mogelijk meer ingrijpende maat-

regelen in de toekomst tegen te houden. 

 

Wij zijn en blijven absoluut strijdbaar waar het gaat om verdere vernatting van de polder. Wat 

ons betreft is het nu door te voeren peilbesluit dan ook de laatste ingreep (beter gezegd: de 

http://www.horstermeerpolder.nl/


legalisering van de laatste ingreep) die in de polder plaatsvindt. Dat gezegd zijnde constateren 

wij ook dat het peilbesluit vermoedelijk zal bijdragen aan een gelijkmatiger peil, minder over-

schrijdingen in het  

Nera-gebied en een einde aan de opstelling van het waterschap als pleitbezorger voor nieuwe 

natuur. 

 

Kort en goed: als het hier bij kan blijven dan moeten wij onze zegeningen tellen. Blijft het 

hier niet bij dan hebben we onze reserves (en meer) hard nodig om daar ook juridisch actie 

tegen te voeren. 

 

opvatting leden 

 

Zoals gezegd: het bovenstaande is een voornemen van het bestuur. Het bestuur bepaalt dit 

soort dingen echter niet als enige. Wij zijn een vereniging en daarin hebben de leden het laat-

ste woord. Hoewel wij vermoeden dat de overgrote meerderheid van de leden het met boven-

staande afwegingen eens zal zijn, sluiten wij onze oren niet voor andere meningen. Indien u 

meent dat de bewonersvereniging in beroep dient te komen, laat dit dan weten aan het bestuur 

en aan de leden. Wij wijzen in dit verband uitdrukkelijk op artikel 11, lid 3 van de statuten, 

welke bepaling het mogelijk maakt over deze kwestie een uitspraak van de ledenvergadering 

te vragen.  

 

Ook voor het overige blijven wij beschikbaar voor uw vragen en opmerkingen. 

 

Het bestuur. 

 

  


