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Van: Magda Karsemeijer [mailto:magdakarsemeijer@gmail.com]  
Verzonden: maandag 28 maart 2011 15:34 
Aan: Schoen, Hans 
Onderwerp: Aan commissieleden R.G.W. Provincie Utrecht i.v.b. vergadering 4 april 2011 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Ik schrijf u naar aanleiding van agenda punt 14 betreffende de Verklaring Herinrichting 
Bethunepolder. 
Als ik naar de kaart van de inrichting van de Bethunepolder kijk, krijg ik het idee dat ik naar 
een tuin kijk met allemaal stukjes land en riet voor verschillende doelstellingen, maar de 
meeste zorgen maak ik mij over de percelen met een veel hoger waterpeil, met als resultaat 
dat mijn percelen grond en van alle anderen particulieren erg vernatten doormeer kwelwater, 
omdat water altijd de makkelijkste weg zoekt en daarom op het diepste punt de meeste kwel 
 komt. 
Naast het verhogen van het peil in de Bethunepolder komt er door het verhogen van het 
waterpeil in de gebieden rondom de Bethunepolder weer meer kwel naar de Bethunepolder 
toe, daarom zou er nu al met monitoring van de grondwaterstanden een begin moeten worden 
gemaakt. 
Bij de vorige plannen van een nieuw peilbesluit zijn er met de bewoners en grond eigenaren 
keukentafel gesprekken gevoerd, waarbij een natschade regeling werd aangeboden voor het 
ophogen van de grond of €18000,-- per hectare afkoop van de natschade. 
In de Verklaring lees ik alleen maar dat Waternet dat moet betalen maar niet hoe en wanneer 
ze dat doen, nu heb ik mijn twijfels over het natschade loket dat Waternet in het leven zal 
roepen, omdat bij schade de partijen altijd naar elkaar elkaar wijzen en de grondeigenaar met 
de schade blijft zitten. Ik maak dit persoonlijk mee met de uitvoering van het Convenant 
Bethunepolder onkruid bestrijding, waarbij een bedrag van ongeveer €1000,-- extra schade 
van extreem veel distels al een moeilijke procedure is door al het ambtelijke gedoe, dus laat 
staan als het om werkeljk grote bedragen gaat zoals verzakte huizen of scheuren in muren, 
hetgeen gebeurd in de Horstermeerpolder waarbij Waternet alle claims afwijst. 
Het is naar mijn mening dan ook het best als de provincie de volledige regie van de inrichting 
Bethunepolder in handen neemt inclusief het natschade loket,  zodat de bewoners één 
aanspreekpunt hebben. 
 
Dit terkennisgeving met vriendelijke groeten, 
 
W. Karsemeijer 
Laan van Niftarlake 129A 
3612BR  Tienhoven 
Tel. 0346 281749 
 


