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Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Marickenland is het gebied in gemeente De Ronde Venen tussen de plaatsen Mijdrecht, Vinkeveen, 
Wilnis en Waverveen. Het betreft een recreatie- en natuurgebied, aansluitend op het plan 
Marickenzijde, dat de bouw van 900 woningen omvat. Met de aanleg van dit recreatie- en 
natuurgebied worden belangrijke doelstellingen vanuit het Herijkt Plan de Venen (2007) gerealiseerd. 
Het recreatiegebied omvat 175 ha, het natuurgebied 320 ha.  
Marickenland maakt deel uit van het gebied De Venen, in het centrum van nationaal landschap Het 
Groene Hart. In de Samenwerkingsovereenkomst Parklandschap Groot Mijdrecht Zuid tussen 
ministeries van VROM en LNV, Staatsbosbeheer, provincie Utrecht en gemeente De Ronde Venen 
zijn de doelstellingen voor het gebied vastgelegd. De stuurgroep Marickenland wordt gevormd door 
provincie, gemeente, VROM, LNV, Staatsbosbeheer en waterschap Amstel, Gooi en Vecht. 
Gedeputeerde Krol neemt deel aan deze stuurgroep. Provincie is trekker van de grondverwerving en 
de aanleg van het natuur- en recreatiegebied.  
 
Aanleiding 
Het bestemmingsplan Marickenland is recent door de gemeente vastgesteld. Rond de zomer nemen wij 
een besluit over de goedkeuring van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan is een z.g. rood-
voor-groen regeling (het Plusplan) aangekondigd. Deze zal op termijn worden vastgesteld door uw 
college. Dit is, gecombineerd met vragen die mevrouw Verweij (bewoonster Marickenland) heeft 
gesteld aan zowel gemeente De Ronde Venen als aan provincie Utrecht over de besluiten rond het 
bestemmingsplan Marickenland, aanleiding u te informeren. De vragen van mevrouw Verweij worden 
in bijgevoegde conceptbrief door de gemeente beantwoord, ook uit naam van provincie Utrecht. De 
vragen hebben betrekking op volledige schadeloosstelling, al dan niet in combinatie met een “rood-
voor-groen regeling”.  
 
Voorgeschiedenis 
In maart 2008 heeft de gemeenteraad van De Ronde Venen ingestemd met het aankoopplan 
Marickenland. Dat plan omvat volledige schadeloosstelling (de facto is dit prioritair gebied) van de 
grondeigenaren en de aankondiging van een nader uit te werken rood-voor-groen regeling. De 
stuurgroep Marickenland is op verzoek van de gemeenteraad van De Ronde Venen een onderzoek 
gestart naar de mogelijkheden voor een rood-voor-groen regeling in Marickenland. In de 
oorspronkelijke opzet van deze regeling konden alleen eigenaren die minstens 5 ha grond verkochten 
van de regeling profiteren. 
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Bij een rood-voor-groenregeling is de opbrengst van woningbouw bestemd voor de ontwikkeling van 
groen. In het natuur- en recreatiegebied Marickenland heeft de rood-voor-groen regeling echter een 
ander doel: het realiseren van een extra opbrengst voor de grondeigenaren. Het beoogde effect daarvan 
is een versnelling van de grondverwerving in Marickenland. Daarmee is de naam rood-voor-groen 
regeling niet juist en wordt voor Marickenland in het vervolg gesproken van het Plusplan.  
Op 3 februari 2009 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. In het bestemmingsplan 
is aangegeven dat er een meerwaardeconstructie (Plusplan) wordt opgesteld, waardoor alle 
grondeigenaren een betere opbrengst krijgen. 
 
Essentie / samenvatting: 
Het uitwerken van het Plusplan vraagt een gedegen juridische voorbereiding. Het doel van het 
Plusplan is voor de huidige grondeigenaren meer opbrengsten te creëren. Er worden vanaf eind 2008 
biedingen uitgebracht volgens de systematiek van “volledige schadeloosstelling". Voor het bepalen 
van de schadeloosstelling bestaan wettelijke regels, waarbij alle veranderingen in de vermogens- en 
inkomenspositie voor en na de verwerving een rol spelen. De Stuurgroep wil voorkomen dat de 
opbrengsten voor eigenaren uit het Plusplan verrekend moeten worden bij de vaststelling van de 
volledige schadeloosstelling. In dat geval zouden de eigenaren immers geen meeropbrengst meer 
hebben uit het Plusplan.  
De stuurgroep Marickenland heeft een aantal randvoorwaarden vastgesteld. Het Plusplan moet: 

- voor eigenaren meerwaarde genereren, ongeveer evenredig met de oppervlakte van de in te 
brengen grond 

- niet strijdig zijn met EUregels voor staatssteun in grondtransacties en overige juridische 
kaders 

- geen extra kosten met zich meebrengen en financiële risico’s, voor zowel eigenaren als 
overheden, moeten goed in beeld zijn 

- in lijn zijn met het ruimtelijk beleid voor Marickenland  
- uitgaan van rechtsgelijkheid en zo eenvoudig mogelijk zijn. 

Een mogelijke invulling van het Plusplan bevat de ontwikkeling van enkele tientallen woningen. De 
stijging van de grondprijs die hiermee wordt bereikt komt ten goede aan alle eigenaren. Over hoe de 
woningbouw kan plaatsvinden (locatie, clustering, spreiding, etc) is momenteel nog niets bekend. Alle 
opties worden opengehouden en onderzocht wordt hoe het beste aan de gestelde randvoorwaarden kan 
worden voldaan. 

De stuurgroep Marickenland is nu bezig met de verdere uitwerking van het Plusplan. Naar 
verwachting worden de contouren van het Plusplan in de tweede helft van 2009 duidelijker.   
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het beoogde beleidseffect is een versnelling van de grondverwerving voor recreatie en natuur in 
Marickenland.  
 
Financiële consequenties 
Er zijn geen extra kosten verbonden aan het Plusplan. Dit is een van de randvoorwaarden die de 
Stuurgroep aan het Plusplan stelt. De (financiële) risico’s worden inzichtelijk gemaakt bij de verdere 
uitwerking van het Plusplan.   
 
Vervolgprocedure/voortgang 
De stuurgroep Marickenland werkt het Plusplan momenteel verder uit. Naar verwachting kan het 
Plusplan in de loop van 2009 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. GS en PS kunnen het Plusplan 
vervolgens bekrachtigen.  
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


