
Vaststelling Watergebiedsplan 
Osdorperbinnenpolder-Laag
Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi 
en Vecht heeft op 29 november 2012 het Watergebiedsplan 
Osdorperbinnenpolder-Laag vastgesteld. Het plan bevat onder 
meer een nieuw peilbesluit en de maatregelen die nodig zijn 
voor het juiste waterpeil, een goede waterkwaliteit en een goede 
waterhuishouding.

Beroepsmogelijkheden
Gedurende zes weken (van 13 december tot 17 januari 2013) 
na bekendmaking van het vastgestelde plan, kan beroep worden 
ingesteld bij de rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, 
Postbus 84500, 1080 BN te Amsterdam. U kunt ook digitaal beroep 
instellen via de internetsite http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
U dient daarvoor wel te beschikken over een DigiD (elektronische 
handtekening).
Het plan bevat wijzigingen aan waterstaatswerken en is daarom een 
projectplan als bedoeld in artikel 5.4. Waterwet. Hierop is de Crisis- 
en herstelwet van toepassing. Voor een in te stellen beroep betekent 
dit onder meer dat de gronden van het beroep vóór het einde van de 
beroepstermijn moeten zijn ingediend.

Inzien van de stukken
U kunt het plan vanaf 13 december 2012 inzien op:

▪ het hoofdkantoor van Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 
AC te Amsterdam

▪ het stadsdeelkantoor Nieuw-West, Osdorpplein 1000,  
1068 TG te Amsterdam

Het plan en het verslag van inspraak zijn vanaf 13 december 2012 
ook te downloaden via www.agv.nl/osdorperbinnenpolder

Inlichtingen 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
Klantenservice van Waternet via 0900 93 94 (lokaal tarief) en 
vragen naar Liesbeth Hersbach.
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Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk 
voor het zuiveren van het afvalwater, veilige dijken, goede door-
gang van vaarwegen, het waterpeil en de kwaliteit van het opper-
vlaktewater in het stroomgebied van de Amstel, de Vecht en in het 
Gooi. Alle beleidsvoorbereidende en uitvoerende werkzaamheden 
worden verricht door Waternet.

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, Postbus 94370, 1090 
GJ Amsterdam, www.agv.nl


