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Plan de Venen 
In 1998 is het Convenant Plan van Aanpak De Venen vastgesteld door 3 ministeries, 3 provincies, 11 
gemeenten, 4 waterschappen en 6 maatschappelijke organisaties.  
 
Oostelijk deel 
In het Plan van Aanpak is voor het oostelijk deel opgenomen van Groot Mijdrecht Noord dat 
natuurontwikkeling (395 ha) plaatsvindt, in aansluiting op het bestaande natuurkerngebied van Botshol 
– Vinkeveense plassen. Het gaat hierbij om laagveenmoeras.Om de gewenste grootschalige 
natuurontwikkeling te realiseren, is in Plan de Venen opgenomen dat niet alleen de agrarische gronden 
worden aangekocht, maar ook de aanwezige bebouwing moet worden gesloopt. In het Plan van 
Aanpak is opgenomen dat de verwerving plaatsvindt op basis van vrijwilligheid. 
In het Natuurgebiedsplan de Venen (2001) is de natuuropgave vertaald in verschillende 
natuurdoeltypen. Het oostelijk deel van de polder heeft de EHS-status gekregen in het streekplan 
(2004); het streekplan is in 2008 aangemerkt als Structuurvisie in het kader van de nieuwe Wro.   
 
Westelijk deel
Voor het westelijk deel van Groot Mijdrecht Noord is een nadere uitwerking gemaakt door een 
Gebiedscommissie. Deze had als opdracht een duurzame toekomst te zoeken voor de ontwikkeling van 
nieuwe natuur en/of een agrarische functie met verbrede doelstelling. Deze Gebiedscommissie heeft in 
2000 aan het Dagelijks bestuur van De Venen voorgesteld het zuidwestelijk deel (190 ha) van Groot 
Mijdrecht aan te wijzen voor natuurontwikkeling; het noordwestelijk deel kon in landbouwkundig 
gebruik blijven. Het Algemeen bestuur van De Venen heeft dit voorstel niet overgenomen. Zij heeft 
besloten dat in het westelijk deel tot 2012 gronden worden aangekocht en dat dan bepaald wordt hoe 
de functieverdeling tussen landbouw en natuur komt te liggen (zij bijlage 1 voor tekst van het besluit). 
In het Natuurgebiedsplan de Venen (2001) is hiervoor een reservering opgenomen voor 190 ha nieuwe 
natuur.  
 
Relatie met Verkenning Groot Mijdrecht Noord  
In 2005 is de Verkenning Groot Mijdrecht Noord gestart, met als aanleiding de waterproblemen en – 
opgaven in de polder. Voor dit project is een aparte Stuurgroep onder leiding van de provincie  
opgericht. 
 
Herijkt plan de Venen 
Provinciale Staten hebben in 2007 het Herijkt plan de Venen 2007 vastgesteld. In paragraaf 2.3 van de 
Herijking wordt ingegaan op de Verkenning Groot Mijdrecht Noord (gehele tekst is bijgevoegd in 
bijlage 1). Voor Groot Mijdrecht Noord is opgenomen dat de afspraken voor natuurontwikkeling in 
het oostelijk deel gehandhaafd blijven en als uitvoeringsvraag aan de Verkenning Groot Mijdrecht 
Noord wordt meegegeven. Voor het westelijk deel is het standpunt van het Algemeen bestuur van De 
Venen uit 2000 herbevestigd, waarbij wel is opgenomen dat deze afspraken kunnen worden herzien 
als er vanuit de Verkenning Groot Mijdrecht Noord zicht is op een alternatieve bestemming.  








