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Geacht DB, 
 
De afgelopen week, weken is de Horstermeer veelvuldig in het nieuws geweest. 
Als voorbeeld heb ik het bericht bijgesloten uit de Woonbode (Uitgave van de Holland Combinatie, vrijdag 14 mei 
2010) dat op basis van het door de bewoners ingehuurde bureau B&E Bouwmanagement geconcludeerd zou kunnen 
worden dat tientallen huizen in de Horstermeer slooprijp zouden zijn. Mocht dit inderdaad zo zijn, en mocht dit zijn 
om redenen die in het artikel vermeld worden, nl. "het instabiel worden van de zandlaag waarop de huizen in de 
Horstermeer gebouw zijn, door het gesjoemel met en vooral het verhogen van de grondwaterstand" dan is dit een 
ernstige zaak. Volgens de vertegenwoordiger van de bewoners de heer Jan Zwagerman houdt het waterschap zich 
zelf niet aan de de Keur en het vastgestelde peil en "nu loopt de schade in de miljoenen euro's". Hij meldt dan dat "de 
rekening naar het waterschap gaat".  
 
 
Wij willen graag weten wat het DB vindt van deze berichtgeving?  
 
U heeft in een brief in antwoord op het rapport van de Auditcommissie (dd. 2 maart 2010) geschreven dat u alert zult 
zijn op onjuiste/tendentieuze berichtgeving over AGV. Wat is in dat kader uw reactie op de berichtgeving? Acht u de 
berichtgeving tendentieus, of vindt u de signalen van de bewoners dermate serieus dat u nader onderzoek wilt laten 
verrichten?  
 
Heeft het DB het rapport van het bureau B& Bouwmanagement ontvangen?  
 
Deelt het DB de conclusies van dit rapport t.a.v. de instabiliteit van de zandlaag? 
 
Op 6 mei jl. heeft in de Horstermeer op een bijeenkomst van bewoners een presentatie plaats gehad van een rapport 
van Prof. Dr. Ir. Bart Schultz "BEVINDINGEN BETREFFENDE WATER EN WATERBEHEER IN EN ROND DE 
HOSTERMEER".  
 
Wij zien graag dat n.a.v. bovenstaande vragen alsmede n.a.v. de vragen van het collega AB-lid de heer Ton Vendrig 
12 mei jl. het DB een themabijeenkomst voor het AB van AGV organiseert, waarbij ook professor Schultz in de 
gelegenheid gesteld wordt zijn rapport toe te lichten. Wil het DB op korte termijn gevolg geven aan deze wens? 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Wim Zwanenburg, 
namens  



CDA Waterschapsfractie Amstel, Gooi en Vecht 
 
 
 


