
College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 
 

1

Aan Provinciale Staten Datum : 15 april 2009 
Statencommissie Ruimte, Groen en Water Uw kenmerk : 2009RGW72 
 Ons kenmerk : 2009INT239061 
 Contactpersoon : C. Bisseling 
 E-mail : carla.bisseling 
 @provincie-utrecht.nl 
 Doorkiesnr. : 030 - 2582750 
 Bijlage(n) : - Rapportage  

- Toelichting Plan de 
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Onderwerp: Stand van zaken combinatievariant Groot Mijdrecht Noord  
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie  
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
 

Aanleiding / voorgeschiedenis 
Op 8 december jl. hebben uw staten besloten tot het opstellen van een combinatievariant, onder vier 
kaderstellende randvoorwaarden: 

a. een zo duurzaam mogelijk watersysteem. Hiervoor is het noodzakelijk dat het waterpeil in 
nader te bepalen deel van de polder wordt verhoogd; 

b. versterking van de natuurwaarden en het realiseren van een verbinding tussen Botshol en de 
(nog te ontwikkelen) natuur in Marickenland;  

c. een voor de komende tientallen jaren blijvende landbouwfunctie in een deel van de polder; 
d. zicht op financiële dekking.   

Deze statenbrief gaat in op de stand van zaken met betrekking tot het opstellen van de 
combinatievariant.  
 
Essentie / samenvatting  
Nadat uit de verkenning van dhr. Groen is gebleken dat het instellen van een Gebiedscommissie geen 
reële kans van slagen heeft, is de verdere uitvoering van uw besluit voortvarend ter hand genomen. 
Met hulp van enkele adviesbureau’s en onderzoeksinstituten zijn drie combinatievarianten opgesteld 
die mogelijkerwijs zouden kunnen voldoen aan de gestelde randvoorwaarden: de oostplas, de slenk, en 
de j-vormige plas (zie kaarten). Bij al deze drie varianten wordt uitgegaan van de aanleg van een 
(grotere of kleinere) plas in een deel van GMN. Deze combinatievarianten zijn vervolgens integraal 
beoordeeld op de relevante inhoudelijke aspecten: met name op water en  natuur, maar daarnaast ook 
op landbouw, bewoning, cultuurhistorie en landschap (zie rapportage). Ook is voor alle drie varianten 
een kostenberekening gemaakt (zie rapportage).  
 
Uit de inhoudelijke beoordeling blijkt dat een combinatievariant die volledig voldoet aan alle door uw 
staten gestelde randvoorwaarden, niet te realiseren is. In twee van de drie combinatievarianten 
(Oostplas en Slenk) onstaat met grote waarschijnlijkheid in ecologisch opzicht een dode plas. Met 
name vanwege de sterk onnatuurlijke peilfluctuaties. Hiermee vallen deze twee combinatievarianten 
als een mogelijke optie in ieder geval meteen af. In de derde door ons onderzochte combinatievariant 
(de J-plas) zijn de ecologische ontwikkelingsmogelijkheden duidelijk beter, maar ook hier zijn nog 
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onzekerheden over de te realiseren natuurkwaliteiten. Bovendien zal de J-plas niet voldoen  aan de 
hectaredoelstelling die binnen de context van de Groene Ruggengraat is afgesproken.  
 
In de loop van dit proces is tevens overleg gevoerd met belangenorganisaties (LTO en 
Natuurmonumenten) en met bewoners. Uit deze consultatie is ons duidelijk geworden dat er voor de J-
plas vanuit verschillende invalshoeken (natuur, landbouw) overigens ook weinig draagvlak is. 
Daarnaast is met zowel VROM als V&W contact onderhouden over de drie combinatievarianten. 
Hierbij  is van belang de aanvraag voor rijksfinanciering vanuit de Nota Ruimte-gelden (maart 2007) 
en het Randstad Urgent-contract dat de projectgedeputeerde (destijds dhr. Binnekamp) met mevr. 
Huizinga van het ministerie van V&W over Groot Mijdrecht Noord hebben afgesloten op 29 oktober 
2007. Ook bij de rijkspartners heerst weinig enthousiasme voor de J-plas. Vooral het punt dat deze 
plas geen rol kan vervullen bij de calamiteitenberging is hierbij een belangrijk argument. Maar ook feit 
dat de J-plas in landschappelijk en cultuurhistorisch opzicht minder gunstig is, speelt een rol.  
De conclusie uit bovenstaande is dat ook de J-plas geen haalbare combinatievariant is. De 
natuuropgave kan hiermee onvoldoende worden gerealiseerd, de weerstand bij de landbouw en bij 
bewoners is groot en de kosten zijn hoog (ca. 245 miljoen euro, zie rapportage). Gezien het standpunt 
van het rijk, is er geen enkel zicht op sluitende financiering. De vraagt dringt zich op: hoe nu verder?  
 
Uitgaande van de oorspronkelijke probleemstelling zien wij twee denkrichtingen 
 
1) Het heroverwegen van de strategie plas. 
2) Combinatie van Plan de Venen, aangevuld met technische ingrepen. 
 
Ad 1) Uit eerdere onderzoeken blijkt dat uit oogpunt van water en natuur de strategie plas de beste 
optie is. Bij deze strategie is echter geen plaats voor de landbouw en zijn de gevolgen voor de 
bewoners het grootst. Bovendien is deze strategie eind 2008 als niet haalbaar en betaalbaar beoordeeld 
 
Ad 2) Plan de Venen is vastgesteld beleid. Het plan leidt tot een hoogwaardige invulling van de EHS 
en handhaaft de landbouw in het deel met de beste landbouwkundige perspectieven. Ook wordt 
hiermee in belangrijke mate de bodemdaling tegengegaan en wordt de hoeveelheid kwel verminderd. 
Het belangrijkste waterprobleem, het uitmalen van de zoute kwel op de boezem, wordt echter met Plan 
de Venen niet opgelost.  
 
Conclusie: 
Er zijn geen nieuwe inzichten die tot heroverweging van het statenbesluit van 8 december 2008 
aanleiding geven. Daarmee is optie 2, Plan de Venen aangevuld met technische maatregelen, de enige 
overgebleven denkrichting. Of het mogelijk is om met (betaalbare) technieken de zoutschokken in de 
omgeving te kunnen oplossen of verzachten is nog onduidelijk. Dit wordt momenteel verder 
uitgezocht.  
Het rijk heeft aangegeven de problematiek van de zoute kwel in Groot Mijdrecht Noord als onderdeel 
te willen zien  van het bredere vraagstuk van de zoetwatervoorziening van West-Nederland, waarvoor 
de komende jaren een lange termijnvisie wordt ontwikkeld 
 
De overblijvende denkrichting, Plan de Venen aangevuld met  technieken, zal komende tijd verder 
worden onderzocht. Wij streven nog steeds naar besluitvorming in PS van 6 juli aanstaande.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Een belangrijke tussenstap op weg naar besluitvorming over een duurzame, haalbare en betaalbare 
inrichting van Groot Mijdrecht Noord zodanig dat de problemen in het gebied met betrekking tot zoute 
kwel en bodemdaling worden opgelost.  
 
Financiële consequenties 
De financiële consequenties van de hier voorgestelde oplossingsrichting Plan de Venen + technieken 
worden op korte termijn in beeld gebracht. Conform het PS-besluit van 8 december 2008 moet voor de 
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nog te kiezen variant zicht zijn op financiële dekking. Hierover vindt komende periode overleg plaats 
met betrokken partijen (waterschap, rijk). 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

• 18 mei: statenbrief in commissie RGW ter informatie 
• 26 mei: vaststellen definitief statenvoorstel in GS 
• 22 juni: bespreking statenvoorstel in commissie RGW 
• 6 juli: besluitvorming PS 

 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
n.v.t. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


