Overzicht besluiten Horstermeerpolder
Globale Begrenzing Tweede Fase Relatienota en Natuurontwikkeling op
Landbouwgrond (1992)
Om de Ecologische Hoofdstructuur te realiseren plannen Gedeputeerde Staten in de
Horstermeerpolder 250 hectare natuurontwikkelingsgebied, naast de al bestaande 70 hectare
natuur. In het zuidwesten van de polder zal geen natuurontwikkeling plaatsvinden.
Bestrijding verdroging (1996)
Om de verdroging van het Vechtplassengebied te bestrijden besluiten Gedeputeerde Staten
om de waterwinning in het Gooi te halveren en om het waterpeil in de Horstermeerpolder te
verhogen. Het laatste moet gebeuren door het stapsgewijs realiseren van natuurontwikkeling
met een plasdras situatie.
Akkoord op hoofdlijnen landinrichting (1999).
De agendacommissie landinrichting stelt een ‘Akkoord op hoofdlijnen’ op over de natuur- en
recreatieclaims in de Vechtstreek. In dit akkoord is 250 hectare natuurontwikkelingsgebied
voorzien in de Horstermeerpolder. Het akkoord wordt vastgesteld door GS.
Projectprogramma (2001) en MER rapport (2003) landinrichting
De gebiedscommissie Meeruiterdijksche en Horstermeerpolder maakt een projectprogramma
en inrichtingsplan voor de Horstermeerpolder. Via dit plan moeten doelen op gebied van
natuur, landbouw, water & milieu, en landschap & recreatie worden gerealiseerd. In de
richtlijnen voor het MER wordt door GS ruimte geboden om na te gaan wat de effecten zijn
van drogere en nattere varianten dan plas-dras ontwikkeling. De gebiedscommissie maakt een
projectprogramma en een MER rapport met verschillende varianten. Het proces om te komen
tot een keuze wordt in 2003 stilgelegd nadat er onduidelijkheid is ontstaan over de gevolgen
van aanduiding van de Horstermeerpolder als zoeklocatie voor waterberging in het streekplan.
Provinciaal Waterplan (2006)
In het Provinciaal Waterplan 2006-2010 nemen Provinciale Staten het volgende op over de
Horstermeerpolder:
Voorkomen wateroverlast: De intentie van betrokken partijen is om de wateropgave te
realiseren in combinatie met natuurontwikkeling.
Verdroging: Wij leggen als onderdeel van de PEHS natte natuur aan.
Waterberging Horstermeerpolder (2006)
De provincie, het hoogheemraadschap en de gemeente doen onderzoek naar de precieze aard
en omvang van de waterproblemen en naar mogelijke oplossingen. Dit onderzoek leidt tot de
conclusie dat natuur en waterberging goed combineerbaar zijn, zonder extra ruimtebeslag.
Daarop besluiten Gedeputeerde Staten om de opdracht aan de landinrichtingscommissie te
verruimen. De opdracht wordt aangevuld met het doel om te streven naar het realiseren van
maximale ( 834.000 m3) bergingscapaciteit. Hierbij worden de drie D’s van de
bewonersvereniging (Duidelijk, Droog en Duurzaam) als randvoorwaarde mee gegeven.
Natuurontwikkeling en waterberging (2009).
De gebiedscommissie maakt in 2007 en 2008 een plan dat is gebaseerd op het
projectprogramma, het MER-rapport en de aanvullende doelstellingen. Dit plan wordt met
aanpassingen door GS vastgesteld. Besloten wordt tot 210 hectare natte natuur met
waterberging en 76 hectare droge natuur.

