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1 Procedure 
 

Het ontwerp watergebiedsplan Osdorperbinnenpolder-Laag is behandeld in de 

vergadering van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012 en daarna ter 

bespreking aangeboden aan de commissie op 14 maart 2012. 

 

Het watergebiedsplan heeft vanaf 12 april 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 Westerpost is op 11 april 

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

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

• het stadsdeelkantoor Nieuw-West, Osdorpplein 1000 in Amsterdam 

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

Belangstellenden die op eerdere informatie avonden zijn geweest en de besturen 

van de volkstuinparken in het gebied, hebben een brief ontvangen met informatie 

over de ter inzage legging en de uitnodiging voor de inloopavond. Op 24 april is er 

een inloopavond gehouden in het museum van tuinpark Bijenpark in het gebied. 

 

Het onderzoek voor het watergebiedsplan is gezamenlijk door Waternet en 

Stadsdeel Nieuw-West uitgevoerd. Er zijn samen met het stadsdeel twee 

gebiedsavonden georganiseerd waarvoor gebruikers en omwonenden zijn 

uitgenodigd. In februari 2010 is er een inventarisatiebijeenkomst met 

belanghebbenden gehouden, in juni 2010 een bijeenkomst over de resultaten van 

het onderzoek en de maatregelen.  
 

Tijdens het planproces is regelmatig overlegd met verschillende gebruikers van het 

gebied: sportpark, volkstuinparken (Tigeno, Eendracht, Osdorp, Bijenpark), 

nutstuin de Ark en de hondentrainschool. En er is overleg gevoerd met 

Rijkswaterstaat en de combinatie Westpoort over de inrichting van de 

Westrandweg en natuurcompensatie Kluut2. 

 

Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerp watergebiedsplan. 

Het voorliggende rapport behandeld daarom alleen ambtshalve wijzigingen op het 

ontwerp-watergebiedsplan Osdorperbinnenpolder-Laag. 

 

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 

gemaakt worden door middel van publicatie. In de publicatie worden de 

beroepsmogelijkheden vermeld. 

 

Beroepsmogelijkheden 

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

worden ingesteld bij de rechtbank Amsterdam. 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.  
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Adres van de Rechtbank Amsterdam en Internetsite 

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. 
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2 Geen reacties 
 

Het ontwerp watergebiedsplan heeft vanaf 12 april 2012 tot en met 24 mei 2012 

ter visie gelegen. Naar aanleiding daarvan zijn er geen zienswijzen 

binnengekomen. 
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3 Ambtshalve wijzigingen 
 

In het plan zijn enkele ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Hieronder volgt een 

opsomming van de wijzigingen, de onderbouwing en waar ze zijn te vinden in het 

plan.  

 

1. Naam en plaats van paragraaf zijn aangepast: 5.5 Beheer en onderhoud 

(pag. 37, was 5.7 Stuurvariabelen voor dagelijks beheer). Hierin zijn de 

onderwerpen onder 2, 3 en 4 opgenomen. 

2. Voorstel toekomstige hoofdstructuur van primaire watergangen (paragraaf 

5.5, pagina 37). Door de grote veranderingen in het watersysteem is 

opnieuw gekeken naar de hoofdstructuur die nodig is voor het garanderen 

van de wateraan- en afvoer. In het watergebiedsplan is een kaart 

opgenomen met een voorstel voor een nieuwe hoofdstructuur van primaire 

watergangen. Waar het wijzigingen van de huidige status betreft wordt een 

leggerwijzigingsprocedure bij AGV in gang gezet in 2013. 

3. Extra maatregel: aanpassen inlaatduiker (paragraaf 5.5, pagina 38). In het 

waterinrichtingsplan is één extra maatregel opgenomen ten opzichte van 

het ontwerp watergebiedsplan: een bestaande inlaatduiker aanpassen. De 

reden hiervoor is, dat de inlaatduiker nu uitkomt in de ringsloot van 

volkstuinpark Osdorp. In het voorstel van de toekomstig primaire 

waterstructuur (zie punt 2 hierboven) zijn de ringsloten van 

volkstuinparken niet meer primair. Aangezien dit de belangrijkste inlaat van 

de polder is, is het voor het beheer gewenst dat de inlaat uitkomt in het 

primaire watersysteem.  

Voor de wateraanvoer van het volkstuinpark Osdorp zijn er geen nadelige 

consequenties als de inlaatduiker niet meer op de ringsloot uitkomt. Het 

eigen peilvak van het volkstuinpark wordt namelijk opgeheven, het wordt 

onderdeel van het hoofdpeilvak. De wateraan- en afvoer gaat via de open 

verbindingen tussen het volkstuinpark en het hoofdpeilvak. De duiker die 

wordt aangelegd tussen het park en het hoofdpeilvak (maatregel 7) draagt 

hier ook aan bij. 

4. Waterdiepte hoofdpeilvak (paragraaf 5.5 pag 39). Ter verduidelijking is 

opgenomen: ‘Voor de Tuinen van West is peilverhoging in het hoofdpeilvak 

opgenomen in het peilbesluit zodat er gevaren kan worden. De 

watergangen krijgen geen status vaarwater. Om de wateren wel 

bevaarbaar te houden wordt bij het beheer van deze watergangen ten 

minste 50 cm waterdiepte in stand gehouden.’  

5. Peilgrens Kluut 2 (kaartenboek). De grens tussen het hoofdpeilvak (3640-

11) en de Kluut 2 (3640-23) lag op de kaart met voorgestelde peilen (kaart 

6) gelijk met de Westrandweg. Voor het peilbeheer is het eenvoudiger dat 

de westelijke wegsloot van de Westrandweg onderdeel is van het 

hoofdpeilvak 3640-11. Anders is er een extra stuw nodig om het flexibel 

peil in de Kluut 2 te realiseren. De peilgrens is aangepast op kaart 6, 7a, 

7b, 9 en in tabel 7.2 (pag. 44). Het verleggen van de peilgrens heeft geen 

nadelige gevolgen voor AGV en derden. 

6. Oppervlakten peilgebieden. In tabel 7.2 (pag. 44) waren in het ontwerpplan 

niet alle getallen correct. Dat is aangepast.  

7. Tekstuele wijzigingen: op diverse plaatsen in het plan zijn tekstuele 

wijzigingen doorgevoerd, die geen invloed hebben op de inhoud. 
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4 Advertentie 
 

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, 

een advertentie geplaatst in de lokale krant Westerpost. Dit is gebeurd bij 

aanvang van de ter inzage periode, om het ontwerp watergebiedsplan en een 

inloopavond aan te kondigen. Hieronder is de advertentie weergegeven. 

 

 


