
College van Gedeputeerde Staten 
 Statenbrief 
 
2008RGW148 bijlage 2 
Aan Provinciale Staten Datum : 23 september 2008 
Statencommissie RGW Uw kenmerk : 2008RGW148 
 Ons kenmerk : 2008INT229535 
 Contactpersoon : Erik Versloot /Hans 

Mankor 
 E-mail : erik.versloot@provincie-

utrecht.nl
hans.mankor@provincie-
utrecht.nl 

 
Doorkiesnr. : 2156 / 3457 

 Bijlage(n) : 1 
 

Onderwerp: Beantwoording vragen van de commissie  RGW over Groot-Mijdrecht Noord 
 

Voorgestelde behandeling: ter bespreking 
 
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 
Aanleiding/ voorgeschiedenis 
De Commissie Remkes heeft in januari 2008 haar bevindingen gepresenteerd over de uitgevoerde 
onderzoeken m.b.t. water en bodem in Groot-Mijdrecht. De essentie van de bevindingen was dat de 
situatie in Groot-Mijdrecht Noord niet duurzaam is en maatregelen nodig zijn. Tegelijk gaf de 
Commissie Remkes aan dat aanvullend onderzoek nodig is voordat besluitvorming over de ruimtelijke 
strategie voor de polder kan plaatsvinden. In de periode maart – juli 2008 zijn drie aanvullende 
onderzoeken m.b.t. water en bodem uitgevoerd.  De resultaten van de onderzoeken zijn verwerkt in 
een geheel vernieuwde rapportage “Verkenning Water Groot-Mijdrecht Noord / 2e fase”. 
 
Essentie / samenvatting: 
Naar aanleiding van de resultaten van de verkenning en de rapporten van de onderzoeken, heeft de 
commissie RGW een aantal  vragen gesteld. De antwoorden op deze vragen zijn in de bijlage van deze 
Statenbrief verwerkt. De vragen worden in de commissievergadering van 6 oktober 2008 behandeld, 
samen met de Verkenning Water. 
 
Financiële consequenties 
n.v.t. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
- Statencommissie bespreekt Verkenning water GMN 2e fase en aanvullende onderzoeken op 6 

oktober; 
- GS stellen statenvoorstel vast over de ruimtelijke strategie GMN, gebaseerd op een integrale 

afweging van alle belangen en bekostiging; 
- Statencommissie bespreekt statenvoorstel over de ruimtelijke strategie; 
- PS besluiten over ruimtelijke strategie GMN.  
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Bijlagen 
- Vragen van de commissie RGW en de beantwoording daarvan. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
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Vragen van de commissie RGW naar aanleiding van de 2e verkenning 
Groot Mijdrecht Noord 
 
1. Het rapport behandelt de ontwikkelingen tot 2050. Waarom is gekozen voor die afbakening in de 

tijd? 40 jaar is toch geen duurzame oplossing? Er is geen doorkijk gegeven voor de periode na 
2050. Als een duurzame oplossing moet worden gekozen moet toch duidelijk zijn of de 
oplossingsstrategie ook in de periode na 2050 soelaas biedt?  

 
� Voor de meeste aspecten geldt dat de situatie na 2050 weinig verandert, behalve voor 

bodemdaling die doorgaat in de strategieën Niets Doen, De Venen en Technieken . 
 
2. De bevindingen van het nader onderzoek hebben ons inziens de wezenlijke conclusies en 

probleemanalyse van eerder onderzoek niet gewijzigd (zie pag4-5), behalve een nuancering ten 
aanzien van westelijke bodemdaling en het openbarsten. Onderschrijft U deze conclusie? 
 
� Ja 

 
3. De aanbevelingen van de Deltacommissie onderstrepen het belang van een duurzame oplossing 

omdat de voorspellingen over zeespiegelstijging voortdurend naar boven moeten worden 
bijgesteld. Bovendien adviseert de Deltacommissie om ruimte te scheppen voor lokale berging in 
diepe droogmakerijen. Neemt U de bevindingen van de Deltacommissie nog mee bij het bepalen 
van de voorkeursvariant? 

 
� Het betreft een advies van de Deltacommissie aan het rijk. Wij zullen evenwel bij de 

besluitvorming met dit onderdeel van het advies serieus omgaan. 
 
4. Het rapport geeft slechts zeer globaal inzicht in de gevolgen voor de ecologische waterkwaliteit 

voor de omliggende polders en natuurgebieden (pag. 6). Bij het chloride gehalte (in de zomer) en 
de fosfaatvracht, de twee belangrijkste stoffen, is dat duidelijker: de afname is alleen bij 
Technieken en Plas voor beide stoffen substantieel. In antwoord op onze vorige vragen heeft U 
aangegeven dat de doelen van de Europese Kaderrichtlijn voor vele polders en watergangen in 
gebieden, waaronder natuurgebieden, niet haalbaar zijn in de huidige situatie. Begrijpen wij het 
goed dat alleen de strategieën Technieken en Plas de waterkwaliteit in de omgeving ecologisch 
gezond kan maken? 

 
� Ja, alleen deze twee strategieën dragen wezenlijk bij aan het ecologisch gezond maken van de 

omgeving van Groot Mijdrecht.  
 
5. De ecologische gezondheid van Botshol en de Vinkeveense plassen lijkt in alle strategieën op 

basisniveau goed te zijn. Betekent dat ook dat het behalen van de natuurdoelen in deze en andere 
omliggende natuurgebieden mogelijk is? Zo niet, welke strategie maakt het behalen van de 
natuurdoelen mogelijk?  

 
� Ja, de strategieën Plas (incl. Meegroeien) en Technieken, en in mindere mate Ophogen maken 

het halen van de doelen buiten de natuurgebieden Botshol en de Vinkeveense Plassen 
mogelijk.  

� Strategie Niets Doen en De Venen zorgen wel voor het behalen van natuurdoelen binnen 
Botshol en Vinkeveense Plassen, maar niet voor daarbuiten.  

 
6. Op de informatiemarkt heb ik gehoord dat er speciale maatregelen zijn en worden genomen om de 

negatieve effecten van de uitlaat van polder groot Mijdrecht te bestrijden. Zo wordt voor de 
Uithoornse Polder schoon water bij Rijnland ingekocht om de kassen van schoon water te 
voorzien, de Noordse Buurt moet water uit de Nieuwkoopse Plassen hebben vanwege de slechte 
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kwaliteit door Groot Mijdrecht, de Vinkeveense Plassen moeten gedefosfateerd worden etc. Is er 
een overzicht van dergelijke maatregelen en haar kosten, kosten die bij de strategie Plas (en 
Technieken) niet meer hoeven te worden gemaakt en dus van de kosten (vooral bij de 
exploitatiekosten kan dat fors schelen) kunnen worden afgetrokken? Dergelijke gegevens kunnen 
de kosten-batenanalyse wezenlijk beïnvloeden. 

 
� Een overzicht van de genoemde maatregelen is te maken. Een overzicht van de financiële 

aspecten maken duurt iets langer omdat het ook gegevens van andere waterschappen betreft. 
 
7. Is er een garantie bij elke strategie dat voor de waterkwaliteit het wettelijk verplichte stand-still 

principe ten opzichte van 2000 wordt gewaarborgd? Het ontbreken van die waarborg maakt 
provincie en waterschap immers kwetsbaar voor juridische procedures. 

 
� Alle strategieën, behalve Niets Doen en De Venen, laten volgens de berekeningen een 

substantiële verbetering zien, zodat deze strategieën vrijwel zeker aan het stand-still principe 
zullen voldoen. De strategieën Niets Doen en De Venen geven geen of nauwelijks verbetering 
en dragen het risico met zich mee dat, door nu niet te voorspellen factoren, de waterkwaliteit 
toch achteruit gaat. 

 
8. Kunnen we inzicht krijgen in de visie van het rijk op de strategieën en op de financiële steun van 

het Rijk? 
 

� Het rijk heeft alleen aangegeven mee te willen betalen als er voor een duurzame 
klimaatbestendige inrichting wordt gekozen. Wij zijn hierover in intensief overleg met de 
meest betrokken ministeries (VROM en V&W). 

 
9. In het achterliggende rapport Maaivelddaling en Drooglegging in Groot Mijdrecht wordt 

aangegeven, dat bij een drooglegging van 30-40 cm de boeren een verlies hebben in hun productie 
van 200 euro per ha. In de strategieën Meegroeien, Technieken en de Venen komen deze 
suboptimale randvoorwaarden voor. Wie gaat dit inkomensverlies betalen? 

 
� Genoemde kleine droogleggingen komen vrijwel uitsluitend voor in het oostelijk deel van 

Groot-Mijdrecht. Uitgaande van het huidige beleid (uitgangspunt voor de strategieën Plan de 
Venen en Technieken) wordt dat gebied omgezet in natuur en is dus geen sprake meer van 
landbouwschade. 

� In het westelijke deel zal op den duur ook een kleine drooglegging optreden. Bij het niét 
verlagen van het peil in peilbesluiten is het waterschap juridisch niet verplicht 
schadevergoeding te geven, zeker als dat in een afweging met andere belangen is gedaan. Dit 
wil natuurlijk niet wil zeggen dat geen schadevergoeding gegeven mag worden. 

 
10. In geen van de strategieën wordt natuurlijk een peilverlaging voorgesteld, omdat dat de problemen 

verergert. Is daarmee niet vastgesteld dat de varianten Meegroeien, Technieken en de Venen de 
boerenstand op termijn zo zal vernatten dat eerst suboptimaal en daarna onmogelijk economisch 
gezond geproduceerd kan worden rond of na 2050? 

 
� Ja, voor het oostelijk deel geldt dat het in 2050 al vrijwel onmogelijk is daar te boeren. In het 

westelijk deel van Groot Mijdrecht Noord zal dat ruim na 2050 het geval zijn als gevolg van 
de bodemdaling. 

 
11. Is er wat meer informatie te geven over de strategie Meegroeien over het tijdpad. En daarbij de 

relatie met de verplichtingen uit de Kaderrichtlijn water. Wordt met deze strategie wel tijdig 
(2015) aan de verplichtingen voldaan? En betekent evt. kiezen voor deze strategie dat er geen 
planstudie gestart hoeft te worden? 
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� Bij het opstellen/omschrijven van de KRW doelen voor dit gebied is ervan uitgegaan dat de 
maximale termijn (tot 2027) wordt benut om deze te bereiken (het gefaseerd uitvoeren van de 
maatregelen past hierbij). 

� Het nemen van de maatregelen bij de strategie Plas wordt over een veel grotere periode 
uitgesmeerd. Omdat echter wel vroegtijdig met de eerste maatregelen wordt gestart, is het wel 
nodig een planstudie te doen. 

 
12. Dient er in de strategie Meegroeien ook een zandwinput te worden gegraven van 40 ha groot en 25 

meter diep?  
 

� Ja 
� Overigens is er ook een variant denkbaar zonder zandwinput. Dan moet het afdek/ophoogzand 

van elders komen. De kosten hiervoor zijn veel hoger.  
 
13. Ook voor strategie Plas, geldt de vraag of er in 2015 wel aan de eisen van de KRW wordt 

voldaan? 
 

� Zie vraag 11 
 
14. In figuur 3 van de verkenning staat een kaartje met de hoogteligging van GM en omgeving, van 

het Actueel Hoogtebestand Nederland 2004. Terwijl in het rapport Maaivelddaling staat dat er 
geen AHN beschikbaar was. Is deze figuur dan wel betrouwbaar en is dan ook de bolletjeskaart 
wel betrouwbaar. Worden er nog pogingen gedaan om de versie van AHN gevlogen in 2004 te 
achterhalen? 
� In tegenstelling tot wat het rapport bodemdaling meldt, is het AHN 2004 is wel degelijk 

beschikbaar. De figuur is dus betrouwbaar.. Voor de analyse van de bodemdaling was het 
slechts nodig daaruit een selectie te gebruiken voor de vergelijking met hoogtegegevens uit de 
50-er jaren. Deze figuur is dus ook betrouwbaar. 

 
15. 2.2.3 bodemdaling.   

Er worden 3 oorzaken voor bodemdaling genoemd:  
-tektoniek, 0,5 mm p. j.,  
-Klink, onbekend, wellicht eenmalig    
-Oxidatie 0,5 mm p. j. (vertering diepere veenlagen, onbekend).  
Cumulatief betekent dit voor veengebieden, een daling van minimaal 1cm per jaar. Is dit een juiste 
conclusie.  
Tussen 1955-2004 is er sprake van een maaivelddaling van 7 mm per jaar, gemiddeld. Totaal 34,3 
cm, In het westelijk deel is er in die periode sprake van enkele centimeters daling. Betekent dat het 
oostelijke deel veel harder gedaald is? Zijn er al gegevens van na 2004? Gaat de oxidatie 
toenemen nu er meer frequent droge perioden worden verwacht? 

 
� De oxidatie bedraagt niet, zoals bovengesteld, 0.5, maar 5,5 mm/jaar per drooggelegde meter 

veen. In de verkenning is ten onrechte niet vermeld (staat wel in het rapport van Alterra) dat 
alle bodems in Groot-Mijdrecht, bovenop de oxidatie van de bovenste laag veen, 2 mm/jaar 
dalen. Daarvan wordt 0,5 mm/jaar door bovengenoemde tektoniek veroorzaakt. De overige 
1,5 mm/jaar bestaat uit langzame afbraak van de diepere veenlagen en de bovenvermelde 
klink. Dit alles betekent dat in Groot Mijdrecht kleibodems 2 mm/jaar dalen en veenbodems, 
maximaal 7,5 mm/jaar.  

� Omdat het oostelijk deel van de polder vooral uit veengronden bestaat is de bodemdaling daar 
groter dan in het westelijk deel waar meer kleigronden voorkomen. 

� Om verantwoorde conclusies uit metingen te trekken moeten metingen tientallen jaren uit 
elkaar liggen. Meetgegevens na 2004 zullen dus niet zoveel opleveren.  
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� In de berekeningen van Alterra is geen rekening gehouden met klimaatverandering. Uit ander 
onderzoek van Alterra is gebleken dat zowel meer droogte als hogere temperaturen de oxidatie 
van veen versnellen 

 
16. Wateroverlast in Groot-Mijdrecht: In welk jaar zal er sprake zijn dat meer dan 100 ha niet meer 

voldoet aan de referentienorm (blz. 26).  
 

� Hiervoor zijn geen extra berekeningen uitgevoerd. Er mag van uit gegaan worden dat deze 
extra wateroverlast in de snelst dalende delen zal optreden (deze liggen nu al het laagst), dus 
in de veen gebieden. Deze dalen nu ca 7 mm/jaar. De indicatieve berekening ging uit van de 
toestand na 15 cm bodemdaling, dat wil dus zeggen na ca. 21 jaar, dus ca 2026. 

 
17. Dienen er nog extra investeringen te worden gedaan voor de defosfatering van het water uit Groot-

Mijdrecht dat wordt ingelaten in Botshol (blz. 28). Gaat er geanticipeerd worden op de voorspelde 
frequentere droge perioden?  

 
� Nee.  
� De op dit moment in bedrijf zijnde defosfateringsinstallaties voor de Botshol en de 

Vinkeveense Plassen hebben (in beperkte mate) de mogelijkheid meer water te defosfateren. 
Op dit moment zijn er geen plannen om de inlaatcapaciteit te vergroten.  

� Indien het droogste klimaatscenario van het KMNI werkelijkheid gaat worden, zal de 
mogelijkheid om water in te laten eerder kleiner worden dan groter i.v.m. de kleinere aanvoer 
van water uit de Rijn. Overigens hanteert het KNMI vier klimaatscenario’s, die onderling 
verschillen in de mate van zomerdroogte, zonder dat echter een uitspraak gedaan wordt welke 
het meest waarschijnlijk is. 

 


