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Uw kenmerk: --  Ons kenmerk: ROV_GHG_47348 Datum: 17 februari 2009 
Uw brief van: 2 februari 2009  Bijlage(n): -- Verzonden: 

Onderwerp: Aankoopplan Marickenland 

Geachte mevrouw Verweij, 
 
Uw e-mails van 3 februari 2009 zijn bij de provincie Utrecht en bij ons in goede orde ontvangen. 
Deze reactie hebben wij dan ook in goed overleg met de provincie Utrecht opgesteld. U stelt een 
aantal vragen over het aankoopplan. Hieronder de beantwoording van uw vragen. 
 
� wanneer B&W van De Ronde Venen een besluit tot volledige schadeloosstelling, en een 

rood-voor groen regeling (én- én) heeft genomen? 
 
Wij zijn ons ervan bewust dat in betrekkelijk korte tijd uitgangspunten zijn bijgesteld en 
verschillende bewoordingen in omloop zijn gebracht. We begrijpen dat dit tot verwarring kan 
leiden. Daarom leggen wij u graag de gehanteerde volgorde uit. 
 
Tot de raadsbehandeling van het Aankoopplan in maart 2008 ging het college van De Ronde 
Venen uit van een keuzemodel. Of volledige schadeloosstelling óf rood-voor-groen. Zoals u correct 
aanhaalt is dat in diverse stukken van begin 2008 vastgelegd. 
In de motie van Ronde Venen Belang werd het college opgeroepen om te komen tot de meest 
ruimhartige regeling bovenop het aankoopplan. In deze motie wordt dus geïntroduceerd dat én 
volledige schadeloosstelling én rood-voor-groen zou moeten kunnen worden toegepast. Deze 
motie is door de raad aangenomen en ter plekke door het college overgenomen. In een brief van 
mei 2008 heeft de Stuurgroep Marickenland alle eigenaren hierover geïnformeerd. 
Hiermee heeft het college dus de opdracht aanvaard om tot een zo ruimhartig mogelijke regeling te 
komen. Met deze opdracht zijn de betrokken wethouders in de Stuurgroep Marickenland in overleg 
gegaan. Daar heeft ook de gedeputeerde zijn steun aan deze oproep toegezegd. Dit heeft 
uiteindelijk geresulteerd in het voorstel voor een Plusplan, dat op breed draagvlak kan rekenen bij 
álle deelnemende partijen in de “Samenwerkingsovereenkomst Parklandschap Groot Mijdrecht 
Zuid”. Over het voornemen van het Plusplan heeft de Stuurgroep Marickenland de eigenaren bij 
brief van 18 november 2008 geïnformeerd. 
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� of G.S. van Utrecht hun besluit van 19-02-2008 over het Waarborgen van de aangepaste 
strategie voor Grondverwerving in Marickenland nadien nog hebben gewijzigd?  aangezien 
in hun besluit van 19-02-2008 nog sprake is van een keuze uit volledige schadeloosstelling 
of een rood-voor-groen-regeling (niet én- én)? 

� of P.S. van Utrecht na 19-02-2008 nog is geïnformeerd over wijziging van het 
aankoopplan? aangezien zij op 19-02-2008 door G.S. zijn geïnformeerd dat er nog sprake 
is van een keuze; volledige schadeloosstelling of een rood-voor-groen-regeling (niet én- 
én), maar volgens een uitspraak van wethouder Lambregts d.d. 02-02-2009 is dit gewijzigd 
in volledige schadeloosstelling, en een rood-voor-groen-regeling (én- én)  

� wanneer P.S. van Utrecht over volledige schadeloosstelling en een rood-voor-groen-
regeling (én- én) is geïnformeerd? 

 
De gedeputeerde neemt namens het college van Gedeputeerde Staten deel in de Stuurgroep 
Marickenland. Zo ook nemen wethouders van De Ronde Venen deel in de Stuurgroep namens het 
college van B&W. De Stuurgroep heeft op 5 november 2008 besloten een Plusplan te gaan 
maken, waarin een plus bovenop de volledige schadeloosstelling wordt gerealiseerd. 
Vanzelfsprekend kan dit besluit rekenen op draagvlak in de colleges die worden 
vertegenwoordigd. 
Dit heeft niet geleid tot formele bekrachtiging van het Stuurgroepbesluit in GS. De Stuurgroep heeft 
aangekondigd dat er een Plusplan komt. Formele bekrachtiging volgt wanneer het er ook 
daadwerkelijk is. Ditzelfde geldt voor de formele bekrachtiging door de gemeenteraad van De 
Ronde Venen. Overigens kan GS zich ook in het kader van de goedkeuring van het 
bestemmingsplan over het voorgenomen Plusplan uitspreken. 
Het is aan het college van Gedeputeerde Staten om te bepalen welke informatie op welk moment 
van dusdanig belang is dat Provinciale Staten hierover formeel moeten worden geïnformeerd. Het 
ligt in de rede dat dit gebeurt wanneer het Plusplan ook voor besluitvorming aan de raad wordt 
voorgelegd. 
 
Een afschrift van deze brief zullen wij versturen aan Gedeputeerde Staten van Utrecht. Hebt u naar 
aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Henrike Geurkink, telefoon 
(0297) 291816. 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, 
de secretaris, de burgemeester, 
drs. E. de Lange, drs. M. Burgman, 
 


