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Geachte heer Graafhuis,

ap 2l februari 2009 heefr onze gemeenteraad unaniem een motie aangenornen mei betrekking tothet rapport van de ondezoekscòmmissie Remkes inzake het project Groot Mijdrecht Noord. wijbieden deze motie via deze weg aan provinciale staten ter kenniógeving 
""n.'

In een eerstvolgend stuurgroepoverleg waarin gedeputeerde Binnekamp is vertegenwoordigdzullen wij een nadere toelichting geveÀ op dezJmotie.

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M.M.Everaardt, telefoon (0297) 29 1T 21.

De semeente De Ronde venen we*tf?1X':lB"i:il*:itfii::ifu"r inrormatie: www.derondevenen.nr.
Bezoekadres: croonstadttaan 1 1 I , 3641 AL Midrechr_ 
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(rapport Remkes)
De raad in vergadering bijeen op donderdag 21 februarí 200g;
Gelezen:
:c het rapport water,en bo-demdaling in depolder Groot-Míjdrecht zoals uitgebracht door de

lg;j:'Î,:ffill*ì:t"#,:",i""Lu;Í:'3,*"ng 
eiooi-uúil"lÀi'ruoo,.o 

";d';;;;;;i[-"o.r,"p van de
+ het memo van burgemeester en wetholders aan de gemeenteraad van 13 februari 2009 naaraanleiding van het rapport Remkes;
:t de besluitvormino van'GeaeputeeÉe staten van utrecht van 19 februari 200g naar aanreiding vanhet rapport Rem[es (zie onder a. ,noti" opg"nomen persbericht van cfe provincie utrecht van19 februarÍ 2008);

Overweoende:
:e 

*xlifi?fj:fi !;jij;:,f jnr"'j',îf:,J:ffi5i:.::1g:d-"31!"_"r1"_ ltaten van utrecht, na overresfr ,:,"','#'l.Jii"rjll?,::Tl.llf :f ry1.p,ò,iniiJ.ìi"ì;ffi ;:#U:[:j:Tlh::ffi :l:;:Tlf [:iilH::::*Í,tf jlj*:*:*r,XriE*tiè-";;F;;i;:,,ffi Hî".ff '.*li'^i"Tili:+ gii# lllî,,li::lfn uaioit..àpúniÉ;"ri#;i,ffiilil ffiff."rT8::l.olJl1fi?:it?3lÍk,.,.Staten van Utrechf:

*:,gÈ";-;É".gipr pl"iecr berreft dat de semeente De Ronde Venen ars geheer engebiedsinwoners in het bijzonder zeer raakt;:+ dat het mitsdien opportuun is om de provinèie in kennis te stellen van het gevoelen van degemeenteraad naar aanleiding van het uitgebrachte .upp"rt,

Constateeft:
1' dat de commissie in haar.raqpÒrt (onder andere-op blz. 14) aangeeft en onderbouwt, dat de politiekebesluitvorming op het ondeihavigd onderwerp (de'toekomét van ae polder Groot Mijttrecht) geenhelder, strak stramien kent en dàt ln ae noofodì.ur"ni"n Àtet ctuidelijk is op welk, officieeltraceerbaar besruit en met werke motivering studies ziln onde.nomen;2' dat de commissie in- !1ar. rgr.nort aangeeft én onoeitrou*i 1ùc.. and'ere in het voorwoord op btz. 3

9n s-ul' 4'1 op blz' 15.) dat duidelijkhéid ontbrak ou"i rt"i àisunl1t . hoofdprobleem en dat in dehoofddocumenten een baaierd aan problemen in wisselenaÀ iorgorde wordt opgesomd;3' dat de commissie. (eveneens op blz. 15 sub. +.r.1 aanlieft oat àe commissie hÉàt gezocnt naar eenduidelijk omlijnd kader van reeds semaaKe oveitreidsó"iririinl";,Jilil;-*,ii;;G dat kader nodeheeft gemist en dat de draagwiidtè van bestuiten ouer.iieàtótàn en watertruiinoùlingpran
onvoldoende naar buiten zijn gebracht;

4' dat de commissíe in haar ra.pport aangeeft en onderbouwt (onder andere op blz. 33 sub. A) dat degebruikte modellen.en berekeningen Àaar het oordeel uan àe Commissie tot nu toe onvotdoende
_ ondeÉouwd, gekalibreerd en gevalideerd zijn;
5' dat de commissie (eveneens op utz. 13 sub. n) aangeeft het van belang te achten dat de kwaliteitvan modellen en berekeningen die ten grondsÍag liggen aan zo belangríite piàiu.ten als hetonderhavige wordt bewaakt door middel van t<viatit-eitsborging (verifiiaúe) àooréén of meeronafhankelijke deskundigen ;
6' dat de commissie a.al-q99ht vraagt (onder andere op blz. 14115 sub. 4.4) voor de technische éénheidvan de polder Groot Mijdrecht;
7 '  da tdecommiss ie (onderandereopb lz .30 /31  sub.4 .11)eena l te rna t ieve invu l l ingvanhetscenar io'Techniek" in overweging geeft.

Neemt met tnstemmlno
aanbevelinqen van de ommÍssie Remkes:
+ aanvullend onderzoek te doen naar opbarsting/wellen;
+ het gehanteerde grondwatermoder uit te breíàen en te verbeterenl
- een perspectievenkaart op te stellen met termijnen waarbinnen landbouw mogelijk blijft;:+ aanvullend onderzoek te doen naar mogelijkheàen voor drinkwaterwinning;:+ aanvullende doorrekening te doen op effecten op water en bodemdating el finetuning van destrategieén;
:+ een aparte begeleidingscommissie in te stellen van drie onafhankelijke deskundigen die deonderzoeken van begin tot eind kritisch vorgen om de twarlieii te borgen;+ ter wille van het serieus nemen van het rapport en het zorgvuldig lnvúlting geven aan deaanbeveringen de verdere besluitvormrng uit te ste[en tot na de zomer.

Ltc\ A f1"1€lL** Cuút 4i^i'r{"avv



1 .

2 .

3 .

In het vervolgtraject blijvend invulling te geven.€an verbetering van de traceerbaarheid,verifieerbaarheid en transparantie van oeLesluiwormint Ln 
"""nilioigheid 

van de probleemsteging;Gelet op de technische. eenheid van de póraér croot tui;órecni nJt onoerscheid tussen rvooro en Zuid,inclusief de duuname insta.n h.ouding vll f,et^zuiogliy. ge+'ìu'é*àf i.it.,=n en te onderbouwen;Gelet op de technische eenheid u.n ó" pòiolr e.oot l,liiorecÉiin nàt vervotg nadrukkelijk deuitstralingseffecten van maatregelen in it"iàne deel van o" piiouiop het andere deel in ondezoekenen besluitvorming te betrekken.

V_erzoekt het coilege van burgemeester enProvinciale Staten te brcngen,
deze opvatting ter kennis van Gedeputeerde en

over tot van de d

41u,rry",,,/* \r
Tòélichting: (ueítuiwoeFrfcs n.a,v' rapport Remkes, www.provincie-utrecht.nr)
GS wil nadere onderzoeken polder Groot_Mijdrecht Noord
19-2-2008 -
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$:::fl[:T:?::,:i::T:1,d.:^1T1"::lilgen van de commissie water eu Bodemdann!
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een oprossing re zoeken voór oe probremen in ae poruei,;#"#;ff;ffiffi;:::#i

Er zljn zes oplossingen of shategieén ontwikkeld om de problemen in de polder aan te pakken. De commissie Remkesvindt dat aanvullend onderzoek nodig is om hierin eer afgewogen keus tetnnen maken. GS onderschrijven dit. Alteaanbevolen aanvullende onderzoeken worden uitgevoera]namítgt:

r onderzoeknaaropbarsting/wellen;
. een uitgebreider en verbeterd grondwatermodel;
o een perspeclievenkaaft met termijnen waarbinnen landbouw mogelijk blijft;. mogelijkhedenvoordrinkwaterwinning;
o doorrekening op effecten op wat€r en bodemdaling en finetuning van de strarcgieénr De komende tijd wordt bepaald welke bureaus de onderzoeken ùiwo.r"n. De exacte kosten zijn daarom nogniet bekend, maar worden deels betaald uit het bestaande budgeivoor het project .n a..rc ioo, het waterschap.Er komt een aparte begeleidingscommissie van drie onaftrankitijre aestunaigcn aiu o" onJo*eken van beginrot eind kritisch volgt om de krraliùeit te borgen.

Gcvolgen voor de planning
Met name de verbetering van het grondwatermodel en de doonekeling van de súategieén wagen extra tijd. Deprovincie wil dat zorgvuldig laten doen, en naar verwachting zijn de oideizoeken niet voltedig voor de zomer afgerond.Dat betekent dat Gcdeputeerde Staten na de zomer besluiteriover de onderzoeken. Daarmee v-erschuift de uiteindelijkebesluiworming door provinciale Staten van september naar november.

Groot-Mijdrecht Zuid en Marickenland
De Commissie Remkes wijst op overeenkomsten in bodem- en waterstaat in_Groot-Mijdrecht Noord en Zuid. Echter;nog los van verschillen in bevolking en economische activiteiten rii" 

"i "r 
pr*nen in uitvoering voor de ontwikkelingvan Marickenland' waarin natuur en water zijn opgenomen. Alle gómaakte'afspraken tri"rouei iora* nagekomen.

Achtergronden bij de Commissie Remkes
Gedeputeerde Staten hebben op verzoek van Provinciale staten en idwoners van de polder in2007ecn commissie vanonafhankelijke deskundigen ingesteld om onder meer dejuistheid en volledigheid te beoordelen van bestaandeonderzoekenen rapporteo over water en bodemdaling.
Op 2l januari 2008 heeft de commissie haar bevindingen gepresenteerd.
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