
VRAGEN NR. 29 
 
Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland 
 
Haarlem, 11 mei 2010  
 
Onderwerp: vragen van de heer mr. L.A. Wieringa (VVD) 
 
De vicevoorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement van Orde voor 
de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten mede, 
dat op 11 mei 2010 door het lid van Provinciale Staten, de heer mr. L.A. 
Wieringa, de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen. 
 
Inleiding 
In maart 2009 was er ruime, zelfs landelijke belangstelling voor de 
Horstermeerpolder. De Horstermeerpolder is het laagstgelegen gebied in 
Gooi- en Vechtstreek en staat de polder bekend als een hydrologisch 
uitzonderlijk gebied. Er is in september 2008 een plan Kienhuis opgesteld 
dat zich o.a. richt op waterberging, het tegengaan van kwel in de polder en 
verdroging buiten de polder. Daarnaast is een deel van het gebied bestemd 
voor nieuwe natuur binnen de EHS.  
 
De bewoners trokken massaal naar het provinciehuis in Haarlem voor een 
bespreking in de commissie WAMEN. Zij spraken hun zorgen uit over het nut 
en de effecten van een deelaspect van het plan namelijk de vorming van 
natte natuur door permanente peilverhoging. Andere deelaspecten van het 
plan (ontwikkeling van nieuwe natuur en het gebruik van delen van de polder 
voor calamiteitenberging) zijn geen discussiepunt. 
 
In januari 2010 werd in de commissie het advies van de ILG-commissie over 
de Natuurontwikkeling en waterberging Horstermeerpolder besproken. De 
ILG-commissie schrijft in dit advies over het vervolgproces: ‘Ten grondslag 
aan het advies ligt het gegeven dat het plan voor de Horstermeerpolder vast 
staat op hoofdlijnen, maar er ruimte is om naar bewind van zaken en in goed 
overleg tussen alle betrokken partijen de nadere invulling vorm te geven. Het 
zal vooral een kwestie zijn van een flexibele en creatieve instelling van alleen, 
waarbij constructief moet worden omgegaan met het wantrouwen bij 
bewoners en ondernemers.’ 
Zowel Gedeputeerde Staten als alle fracties uit de commissie WAMEN konden 
zich in het advies van de ILG-commissie vinden. De VVD heeft daarbij destijds 
aangegeven het vervolgproces nauwlettend te zullen volgen en daarbij met 
name te letten op de participatie met de bewoners en ondernemers.  
 
De VVD heeft er kennis van genomen dat de nieuw verantwoordelijk 
gedeputeerde Meerhof onlangs een overleg heeft gehad met de bewoners in 
de Horstermeerpolder. Tevens is de VVD uitgenodigd voor, en aanwezig 
geweest bij, een bijeenkomst het NERA-gebouw in de Horstermeerpolder 
waar prof. dr. ir. Bart Schultz zijn eindconcept van zijn ‘Bevindingen 
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betreffende water en waterbeheer in en rond de Horstermeer’ heeft 
gepresenteerd. Ook werd daar door B&E Bouwmanagement een ‘Bouwkundig 
deskundigen rapport’ gepresenteerd.  
 
De inhoud van de presentaties, de bevindingen en het rapport geeft de VVD 
aanleiding om statenvragen te stellen.  
  
Vragen 
 
1 Heeft GS kennisgenomen van het eindconcept 'Bevindingen betreffende 

water en waterbeheer in en rond de Horstermeer' (hierna te noemen 
bevindingen) van prof. dr. ir. Bart Schultz?  

 
2 Heeft GS kennisgenomen van het 'Bouwkundig deskundigen rapport' 

(hierna te noemen rapport) van B&E Bouwmanagement? 
 

3 Kan GS bevestigen dat zij de bevindingen (zie vraag 1) en het rapport 
(zie vraag 2) nauwgezet gaat bestuderen en waar nodig betrekken bij 
de planontwikkeling van de Horstermeerpolder? 

 
4 Kan GS een uitgebreide inhoudelijke reactie geven op de bevindingen 

en het rapport? Zo ja, welke is dat? 
 

De VVD overweegt te verzoeken om de bevindingen en het rapport te 
agenderen voor bespreking in de Statencommissie WAMEN.  

 
5 Omwille van de voortgang en de behoefte aan duidelijkheid voor alle 

betrokkenen, verzoekt de VVD de antwoorden op de vragen zo spoedig 
te formuleren opdat agendering van zowel de bevindingen, als het 
rapport, als de antwoorden van GS op deze vragen nog mogelijk zal 
zijn vóór het zomerreces. Kan GS bevestigen dat zij de antwoorden 
tijdig kan toezenden? 

 
6 Wil GS bevestigen dat zij de partijen die betrokken zijn bij de 

planvorming in de Horstermeerpolder (uiteraard met inbegrip de 
Bewonersvereniging Horstermeerpolder) zal informeren over de 
antwoorden op deze statenvragen? 

 
Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk binnen 30 dagen na binnenkomst, beantwoorden. 
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