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1 Procedure 

1.1 Ontwerp Watergebiedsplan Bethunepolder 

Het ontwerp watergebiedsplan Bethunepolder is behandeld in de vergadering van 

het dagelijks bestuur van 3 april 2012 en daarna ter bespreking aangeboden aan 

de commissie op 25 april 2012. 

1.2 Vooroverleg, participatie en voorlichting 

Het watergebiedsplan Bethunepolder is opgesteld in nauwe samenwerking met de 

andere partijen in de herinrichting Bethunepolder, die onder regie van provincie 

Utrecht wordt uitgevoerd. Daarbij zijn de volgende partijen betrokken in de 

projectgroep en stuurgroep: provincie Utrecht, hoogheemraadschap Amstel, Gooi 

en Vecht, gemeente Stichtse Vecht, Landinrichtingscommissie Noorderpark, 

gemeente Amsterdam, Staatsbosbeheer en de bewonersverenigingen Belangen 

Bethune en Tienhoven en Oud-Maarsseveen.  

 

Tijdens het uitgebreide voortraject voor de herinrichting van de Bethunepolder zijn 

de bewoners geïnformeerd via nieuwsbrieven en informatieavonden. Tijdens het 

opstellen van het watergebiedsplan zijn bewoners geïnformeerd en geraadpleegd 

via de website, middels inloopspreekuren in Tienhoven, per brief en met ca. 50 

keukentafelgesprekken met bewoners in het kader van het natschadeloket.  

1.3 Ter visie legging 

Het watergebiedsplan heeft vanaf 21 mei 2012 voor de duur van 6 weken ter visie 

gelegen. Gedurende deze periode was er voor belanghebbenden de gelegenheid 

tot reageren. Door middel van een advertentie in de VAR en in de Vechtstroom is 

op 16 mei 2012 kenbaar gemaakt dat het watergebiedsplan ter visie is gelegd op: 

• het hoofdkantoor van Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam; 

• het steunpunt Weesp van Waternet, Dammerweg 1C, 1383 HT Weesp;  

• het gemeentehuis van Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen; 

• digitaal op de website van AGV: www.agv.nl/bethunepolder  

Daarnaast is een exemplaar van het ontwerpplan verstuurd aan de partijen in de 

herinrichting Bethunepolder.  

 

Alle bewoners in en rond Bethunepolder hebben een brief ontvangen met 

informatie over de ter inzage legging en de uitnodiging voor de inloopavond. Op 

23 mei is een inloopavond gehouden in Partycentrum De Wilgenplas. Deze 

inloopavond is georganiseerd in samenwerking met de andere partijen in de 

herinrichting Bethunepolder. 

1.4 Vaststellings- en beroepsprocedures  

Het watergebiedsplan wordt samen met dit verslag van inspraak voorgelegd aan 

het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Indien 

het algemeen bestuur instemt met de voorgestelde wijzigingen in het ontwerp 

watergebiedsplan, stelt het algemeen bestuur het watergebiedsplan definitief vast. 

Na vaststelling zal het watergebiedsplan met het verslag van inspraak bekend 
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gemaakt worden door middel van publicatie. In de publicatie worden de 

beroepsmogelijkheden vermeld.  

 

Na vaststelling van het verslag van inspraak ontvangen alle insprekers per brief 

een persoonlijke reactie op hun zienswijze. De concept antwoordbrieven zijn 

opgenomen in bijlage I. 

 

Gedurende zes weken na bekendmaking van het vastgestelde plan, kan beroep 

worden ingesteld bij de rechtbank Utrecht. Na beroep bij de rechtbank kan 

eventueel hoger beroep ingesteld worden bij de afdeling bestuursrechtspraak van 

de Raad van State. Als de beroepstermijn is verlopen en er is geen beroep 

ingesteld dan is het watergebiedsplan van rechtswege onherroepelijk.  

Beroep kan worden ingesteld bij de Rechtbank Amsterdam, adres:  

Rechtbank Amsterdam,  
sector Bestuursrecht,  
Postbus 84500,  
1080 BN, Amsterdam.  

Beroep instellen kan ook digitaal via de internetsite 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht; daarvoor is een DigiD (elektronische 

handtekening) nodig. 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: 

• de naam en het adres van de indiener; 

• de dagtekening; 

• een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; 

• de gronden van het beroep. 

Het watergebiedsplan is voor de inrichtingsmaatregelen die de aanleg of wijziging 

van een waterstaatswerk inhouden tevens een projectplan in de zin van artikel 5.4 

uit de Waterwet. Hierop is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet 

van toepassing. Dit betekent dat, indien beroep wordt ingesteld, de 

beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden 

aangevuld.  

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als 

beroep is ingesteld, kan in spoedeisende gevallen de Voorzieningenrechter van de 

Rechtbank Amsterdam worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. 

Voor de behandeling van een beroepschrift en een verzoek om een voorlopige 

voorziening wordt door de Rechtbank Amsterdam een griffierecht geheven. Over 

de hoogte hiervan kan de griffier van de Rechtbank Amsterdam informatie geven 

(telefoon 020 - 5412219). 

Na beroep bij de rechtbank kan eventueel hoger beroep ingesteld worden bij de 

afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
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2 Advertenties 

Het hoogheemraadschap is verplicht om een ontwerp watergebiedsplan ter inzage 

te leggen voor een periode van tenminste 6 weken. Om de betrokken personen op 

de hoogte te stellen van de ontwikkelingen is er, naast het versturen van brieven, 

op 16 mei 2012 een advertentie geplaatst in de lokale kranten VAR en 

Vechtstroom. Dit is gebeurd bij aanvang van de ter inzage periode, om het 

ontwerp watergebiedsplan en de inloopavond aan te kondigen. Hieronder is de 

advertentie weergegeven. 
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3 Zienswijzen 

Het waterschap heeft 4 zienswijzen ontvangen. Daarnaast zijn de 2 mondelinge 

inspraakreacties tijdens de commissie op 25 april 2012 meegenomen als 

zienswijze. De zienswijzen zijn integraal opgenomen in bijlage I. Hieronder is een 

overzicht gegeven van de zienswijzen met de onderwerpen die daarbij aan de orde 

zijn gesteld.  

 

Tijdens de commissie op 25 april 2012 zijn de volgende reacties ingediend:  

 Indiener Onderwerp(en) 

1 Bewonersvereniging 

Belangen Bethune, H. de 

Groot en G. Jambroes 

Verbreding watergang ten behoeve van 

kanoroute. 

2 Bewonersvereniging 

Belangen Bethune,  

G. Jambroes 

Formulering randvoorwaarde minimale 

hoeveelheid water t.b.v. drinkwatervoorziening.  

 

Tijdens de inspraakperiode zijn de volgende zienswijzen ontvangen:  

 Indiener Onderwerp(en) 

3 M. Fossatelli Gevolgen van de voorgenomen peilverhogingen  

voor de woning en gronden bij Nieuweweg 7. 

4 W. Karsemeijer Bezwaar tegen peilverhogingen vanwege 

ernstige vernattingschade voor land en 

woningen langs de Nieuweweg, het 

opwaarderen van een kavelsloot tot 

hoofdwatergang, hoogte van de vergoeding 

voor inkomstenderving. 

5 J.W. Spaans Peilverhoging ter hoogte van Nimmerdorlaan 11 

en mogelijke gevolgen voor de woning. 

6 C.F. Westgeest Schade als gevolg van voorgenomen 

peilverhoging in Bethunepolder. 
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4 Beantwoording zienswijzen 

In dit hoofdstuk van het verslag van inspraak zijn opgenomen: 

- de kernpunten uit elke zienswijze;  

- de reactie van AGV op elk van deze zienswijzen. 

 

In bijlage I zijn de origineel ingebrachte zienswijzen en de concept 

antwoordbrieven van AGV opgenomen.  

4.1 Bewonersvereniging Belangen Bethune, H. de Groot en G. Jambroes 

Zienswijze: 

De indiener maakt bezwaar tegen het verbreden van de sloten en het uitgraven 

van de zandbodem vanwege loopzand, waardoor de oevers, bodemstructuur en de 

dijk verzwakt worden en problemen kunnen optreden, en vanwege het aantrekken 

van meer watervogels die extra schade toebrengen aan de direct aangrenzende 

weilanden. De indiener verzoekt daarom af te zien van de verbreding en 

verdieping van deze watergang of, indien dit niet mogelijk zou zijn, passende 

begeleidende maatregelen te nemen om de negatieve gevolgen voor de 

aangrenzende bewoners te voorkomen danwel de schade te compenseren.  

 

Reactie AGV: 

Het verbreden van de sloten waar de indiener bezwaar tegen heeft, is bedoeld 

voor een kanoroute. Deze kanoroute wordt gerealiseerd in het kader van de 

herinrichting Bethunepolder op initiatief van provincie Utrecht. De kanoroute is 

vastgesteld in stuurgroep herinrichting Bethunepolder, waarin ook de indiener 

zitting heeft. Naar aanleiding van de inspraakreactie is een alternatieve route 

onderzocht, waarbij de kanoroute in eerste instantie langs de Bethuneweg loopt en 

vervolgens alsnog via de Eerste Dwarstocht verder loopt. Met deze alternatieve 

route wordt een deel van de bezwaren weggenomen; de route loopt niet langs de 

dijk en de bestaande watergangen zijn breder, waardoor minder water hoeft 

worden bijgegraven. Door een flauw oevertalud aan te leggen, wordt loopzand zo 

veel mogelijk voorkomen. Provincie Utrecht heeft de aangepaste kanoroute en het 

toekomstige beheer ervan afgestemd met belanghebbenden aangrenzend aan de 

nieuwe kanoroute. Het watergebiedsplan is naar aanleiding van de zienswijze 

aangepast, zie paragraaf 5.1.  

4.2 Bewonersvereniging Belangen Bethune, G. Jambroes 

Zienswijze: 

De indiener stelt dat de randvoorwaarde in het watergebiedsplan met betrekking 

tot de hoeveelheid water die beschikbaar moet blijven ten behoeve van de 

drinkwatervoorziening, afwijkt van de formulering in het convenant herinrichting 

Bethunepolder. De indiener verzoekt de formulering uit het convenant te 

handhaven. 

 

Reactie AGV: 

In overleg met  gemeente Amsterdam is de formulering in het watergebiedsplan 

aangepast naar “Ten behoeve van de drinkwatervoorziening moet minimaal 25 
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miljoen kubieke meter water per jaar beschikbaar blijven.”, conform de Verklaring 

herinrichting Bethunepolder. Het watergebiedsplan is naar aanleiding van de 

zienswijze aangepast, zie paragraaf 5.1.  

4.3 M. Fossatelli 

Zienswijze: 

De indiener heeft bedenkingen bij de aanname dat ter plaatse van zijn woning en 

grond aan Nieuweweg 7 geen noemswaardige effecten als gevolg van het ontwerp 

watergebiedsplan merkbaar zullen zijn. De indiener verzoekt het waterschap 

daarom de waterstand in dit deel van de polder te blijven monitoren en verzoekt 

de woning mee te nemen in de huidige serie keukentafelgesprekken en 

inventarisaties. 

 

Reactie AGV: 

De effecten van het voorgestelde peilbesluit op de grondwaterstanden zijn 

berekend door Haskoning (2011). Uit deze berekeningen blijkt dat de 

grondwaterstanden ter plaatse van Nieuweweg 7 niet noemenswaardig zullen 

stijgen. Om ook te controleren hoe de grondwaterstanden zich in de praktijk 

ontwikkelen, zal AGV de grondwaterstanden monitoren. Vlakbij Nieuweweg 7 is 

reeds een meetpunt aanwezig. Nieuweweg 7 ligt in peilgebied 61-01 en ook de 

oppervlaktewaterstanden in dit peilgebied zullen worden gemonitord.  

Inmiddels heeft een keukentafelgesprek met de indiener plaatsgevonden. Het 

watergebiedsplan is naar aanleiding van de zienswijze niet aangepast 

4.4 W. Karsemeijer 

Zienswijze: 

1. De indiener maakt bezwaar tegen het opzetten van de waterpeilen in de 

peilvakken 61-09, 61-10 en 61-12 omdat hierdoor het land en de woningen 

langs de Nieuweweg ernstige vernattingschade oplopen doordat de kwel zich 

deels verplaatst naar deze lager gelegen delen van de polder.  

2. De indiener maakt bezwaar tegen het opwaarderen van een kavelsloot in zijn 

land tot hoofdwatergang omdat de bestaande hoofdwatergang goed voldoet. 

Ook houdt verbreden van de watergang veel risico in m.b.t. loopzand.  

3. De indiener geeft aan dat in paragraaf 4.3 staat dat bij natschade maatregelen 

worden uitgevoerd voordat de nieuwe peilen worden ingesteld, terwijl bij punt 

peilbeheer staat dat direct na inrichting de nieuwe waterpeilen in stappen 

worden ingesteld.  

4. De indiener geeft aan dat de tegemoetkoming voor gewasderving van 130 

euro niet veel is, rekening houdend met het vertrappen van het gewas en veel 

meer onkruid door vernatting.  

5. De indiener verzoekt uitnodigingen e.d. naar zijn huis te sturen aangezien hij 

geen lid is van de BBB en wil graag gebruik maken van de regeling om een 

adviseur in te schakelen. 

 

Reactie AGV: 

1. De effecten van het voorgestelde peilbesluit op de grondwaterstanden zijn 

berekend door Haskoning (2011), waarin ook het verplaatsen van kwel is 

meegenomen. Uit deze berekeningen blijkt dat de grondwaterstanden langs de 
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Nieuweweg niet noemenswaardig zullen stijgen. Op basis daarvan wordt hier 

geen vernattingschade verwacht. Om ook te controleren hoe de 

grondwaterstanden zich in de praktijk ontwikkelen, zal AGV de 

grondwaterstanden monitoren.  

Voor een deel van de gronden in eigendom van de indiener wordt wel risico op 

toename van de grondwateroverlast verwacht en hierover is met de indiener 

op 25 juni 2012 een keukentafelgesprek gevoerd, waarin de door AGV 

aangeboden preventieve maatregelen zijn besproken. Gezien de zorg van de 

indiener is in dit keukentafelgesprek ook afgesproken dat AGV bij de gronden 

van de indiener een grondwaterpeilbuis plaatst om de grondwaterstanden 

monitoren. 

2. De bestaande hoofdwatergang kan niet in stand blijven doordat deze in een 

nieuw, hoger gelegen peilgebied komt te liggen. Om de afvoer van overtollig 

water uit de noordoosthoek van de polder, dat een lager waterpeil houdt, te 

blijven borgen moet daarom een nieuwe hoofdwatergang worden aangewezen. 

Naar aanleiding van de zienswijze is de situatie opnieuw bekeken. Op basis 

hiervan wordt geconcludeerd dat het niet nodig is de hoofdwatergang door het 

land van de indiener te laten lopen. In het watergebiedspan vervalt hier de 

functie hoofdwatergang.  

3. Onder de inrichting kunnen in dit plan ook de preventieve maatregelen worden 

verstaan. Het uitvoeren van de preventieve maatregelen gebeurt voorafgaand 

aan het instellen van de nieuwe waterpeilen.  

4. De genoemde bedragen betreffen een indicatie op basis van een ander 

voorbeeld en zijn niet meer van toepassing. De hoogte van de vergoeding voor 

de inkomstenderving zal worden vastgesteld conform de berekeningswijze in 

de Compensatieregeling verminderde drooglegging en waterberging van AGV. 

Deze tekst wordt aangepast in het watergebiedsplan.   

5. AGV benadert eigenaren direct, dit gebeurt niet via de BBB. De regeling om 

een adviseur in te schakelen wordt aangeboden door de bewonersverenigingen 

BBB en BTOM en niet door AGV, hiervoor moet de indiener dus de 

bewonersverenigingen benaderen.  

Het watergebiedsplan is naar aanleiding van de zienswijze aangepast, zie 

paragraaf 5.1.  

4.5 J.W. Spaans 

Zienswijze: 

De indiener vindt de peilverhoging van 33 cm ter plaatse van zijn woning een 

groot risico voor zijn woning aan Nimmerdorlaan 11. In bouwkundige notitie over 

de woning, die het waterschap heeft laten opstellen, is een aanname gedaan voor 

het aanlegniveau van de fundering. Hierop is de conclusie van de bouwkundige 

notitie gebaseerd in plaats van op de feitelijke situatie. De indiener stelt dat er 

sprake is van een forse peilverhoging terwijl de mogelijke gevolgen ervan voor de 

stabiliteit van het pand niet volledig zijn onderzocht.  

 

Reactie AGV: 

Aangezien van de woning aan Nimmerdorlaan 11 geen funderingsgegevens 

beschikbaar zijn, heeft bureau Prosperus een aanname gedaan voor de 

aanleghoogte van de fundering. Daarbij is uitgegaan van het vorstvrij niveau 

waarop een staalfundering moet worden aangelegd met een extra marge van 
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10 cm. Met deze aanname blijft de toekomstige grondwaterstand ca. 70 cm onder 

de aanlegdiepte van de fundering. Voor zakking van het pand, als gevolg van een 

afname van het draagvermogen van de fundering op staal, is de afstand tussen de 

aanlegdiepte van de fundering en de grondwaterstand maatgevend. Gezien de 

relatief grote afstand tussen het aanlegniveau van de fundering en de toekomstige 

grondwaterstand van ca. 70 cm kan zakking van het pand door een verhoging van 

de grondwaterstand worden uitgesloten. Het watergebiedsplan is naar aanleiding 

van de zienswijze niet aangepast.  

4.6 C.F. Westgeest 

Zienswijze: 

De indiener stelt het waterschap aansprakelijk voor alle directe schade alsook 

gevolgschade in de toekomst als gevolg van de voorgenomen peilverhoging in de 

Bethunepolder. 

 

Reactie AGV: 

AGV zal schade als gevolg van het peilbesluit zoveel mogelijk voorkomen door 

vooraf maatregelen te nemen. Op 10 mei 2012 is met de indiener een 

keukentafelgesprek gevoerd over de preventieve maatregelen voor de woning. In 

geval van onvoorziene schade achteraf bestaat de mogelijkheid tot 

schadecompensatie op basis van de Regeling Nadeelcompensatie van AGV. Het 

watergebiedsplan is naar aanleiding van de zienswijze niet aangepast.   
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5 Wijzigingen watergebiedsplan  

5.1 Aanpassingen ontwerpplan als gevolg van zienswijzen 

De ingebrachte zienswijzen leiden tot de volgende aanpassingen van het 

watergebiedsplan. 

 

Naar aanleiding van de zienswijze van Bewonersvereniging Belangen Bethune, 

H. de Groot en G. Jambroes:  

1. De ligging van de te verbreden watergang t.b.v. de kanoroute is aangepast in 

figuur 4.1 en op kaart 10 Maatregelen. Provincie Utrecht (initiatiefnemer) heeft 

de aangepaste kanoroute en het toekomstige beheer ervan afgestemd met 

belanghebbenden aangrenzend aan de nieuwe kanoroute.  

 

Naar aanleiding van de zienswijze van Bewonersvereniging Belangen Bethune, 

G. Jambroes:  

2. Op een aantal plaatsen in het watergebiedsplan is de formulering in het 

watergebiedsplan aangepast naar “Ten behoeve van de drinkwatervoorziening 

moet minimaal 25 miljoen kubieke meter water per jaar beschikbaar blijven.”, 

conform de Verklaring herinrichting Bethunepolder. Deze formulering is 

afgestemd met Waternet, namens gemeente Amsterdam.  

 

Naar aanleiding van de zienswijze van W. Karsemeijer:  

3. Langs de gronden van W. Karsemeijer wordt de kavelsloot niet opgewaardeerd 

tot hoofdwatergang. Deze wijziging is doorgevoerd in figuur 4.1 en kaart 10 

Maatregelen en de tekst van paragraaf 4.1.  

 

4. In paragraaf 4.3 wordt onder het kopje Maatregelen aan gronden, tuinen en 

erven (op blz. 24) de tekst bij de 3de bullet vervangen door:  

“- een vergoeding voor de inkomstenderving van de percelen gedurende 10 

jaar als gevolg van het verhogen van het waterpeil. De hoogte van de 

vergoeding voor de inkomstenderving zal worden vastgesteld conform de 

berekeningswijze in de Compensatieregeling verminderde drooglegging en 

waterberging van AGV (zie www.AGV.nl).”  

5.2 Ambtshalve verbeteringen van het ontwerpplan 

Voorafgaand aan en tijdens de inspraakperiode zijn de gesprekken voor het 

natschadeloket gevoerd. In deze gesprekken is een aantal verbeteringen voor het 

ontwerpplan naar voren gekomen, onder andere om een onevenredig groot risico 

op grondwateroverlast te voorkomen. Deze wijzigingen worden ambtshalve 

doorgevoerd.  

 

5. De peilgebiedgrens tussen peilgebied 61-07 en 61-02 wordt ter hoogte van 

Middenweg 1 aangepast. De voorgestelde peilverhoging bij Middenweg 1 leidt 

tot problemen voor de betreffende woning en particuliere gronden en levert 

onevenredig veel grondwaterlast op. Daarom worden de woning en gronden 

bij het lagere peilgebied getrokken. Deze wijziging is afgestemd met de 

eigenaren van de woning en de gronden. De wijziging van de peilgebiedgrens  
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is aangepast in figuur 4.1, figuur 4.2, kaart 6 Nieuwe peilgebieden en 

peilregimes, kaart 10 Maatregelen en tabel 4.2.  

  

6. Ter hoogte van de Griendweg 1 ligt een klein stukje hoofdwatergang dat twee 

hoofdwatergangen verbindt. Deze watergang ligt echter door een erf en is 

slecht bereikbaar voor onderhoud. Aangezien de watergang geen hydraulische 

functie heeft en de afvoer van de polder voldoende geborgd is via het 

hoofdwatergangen stelsel, wordt voorgesteld de functie hoofdwatergang te 

laten vervallen. Deze wijziging is afgestemd met de eigenaar van het erf. 

Figuur 4.1 en kaart 10 Maatregelen en de tekst van paragraaf 4.1 zijn 

aangepast.  

 

7. In de zuidelijke hoofdwatergang in peilgebied 61-02 liggen twee duikers die 

een hydraulisch knelpunten vormen, in plaats van één duiker. De betreffende 

duiker is toegevoegd in figuur 4.1 en op kaart 10 Maatregelen en in de tekst 

van paragraaf 4.1. 
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Bijlage I Zienswijzen en concept antwoordbrieven 
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