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Geachte heer De Jons, lr- t , Ll u-^- ,
In oktober 2007 hebben we gezamenlijk de Randstad Urgent (RU) afspraak
Groot Mijdrecht Noord (GMN) ondertekend. Het doel was bestuurlijke
besluitvorming over de herinrichting van de polder GMN te stimuleren. Daartoe
was een zestal mijlpalen geformuleerd in de RU afspraak.
Ook is het project GMN in 2OO7 door het rijk voorgedragen om in aanmerking te
komen voor een bijdrage uit het Nota Ruimte Budget.

In de afgelopen 1,5 jaar is intensief gewerkt aan het project. Meerdere
strategieën zijn uitgebreid onderzocht maar niet haalbaar gebleken.
Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een tussentijds besluit van GS Utrecht op
24 maaft 2009 ten aanzien van de herinrichting van de polder. Het reeds in 1998
vastgestelde Plan de Venen is als enige optie overgebleven. De komende tijd zal
gezocht worden naar aanvullende technische maatregelen die de effecten van de
zoute kwel in het boezemsysteem in de omgeving van Groot Mijdrecht Noord
kunnen verzachten/verminderen. Het belangrijkste waterprobleem, het uitmalen
van zoute kwel op de boezem, wordt namelijk niet opgelost met het Plan de
Venen.
Op basis van uw informatie streeft GS Utrecht nog steeds naar een besluitvorming
door PS Utrecht op 6 juli aanstaande.

Op 1 april 2009 hebben wij gezamenlijk geconcludeerd dat:
. het Plan de Venen onvoldoende voldoet aan de Nota Ruimte doelen

(klimaatbestendige inrichting via integrale gebiedsontwikkeling en
innovatie). Het Nota Ruimte Budget traject zal om die reden worden stop
gezet;

. voor de lange termijn een rijksverkenning wordt gestaft naar een
duurzame zoetwatervoorziening in Nederland; in deze verkenning zullen
diepe droogmakerijen, waaronder Groot Mijdrecht Noord, mede in
beschouwing worden genomen.

In het ontwerp Nationaal Waterplan is gesteld dat het rijk in de planperiode
2010-2015 een besluit neemt over de zoetwateruoorziening en de
verziltingsbestrijding voor de lange termijn.
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De verkenning is hiertoe een eerste stap: Hoe willen we in de toekomst omgaan
met de (toenemende) zoetwatervraag van de verschillende regio's en gebruikers.
De centrale vraag hierbij is: hoe komen we tot een duurzame
zoetwatervoorziening, waarbij vraag en aanbod optimaal op elkaar zijn
afgestemd. Gestreefd wordt het vaststellen van de probleemformulering en een
grove aanzet van de oplossingsrichtingen in 2009 en naar besluitvorming over het
lange termijnbeleid in het ontwerp van het volgend Nationaal Waterplan in 2014.

Tot slot:
Met het besluit van GS Utrecht ten aanzien van de herinrichting van de polder en

met het besluit om het Nota Ruimte traject te stoppen, is voldaan aan de

2 resterende mijlpalen uit de RU afspraak. Hiermee is de RU afspraak afgerond.
Over deze besluiten zal bij de voortgangsrapportage de ministerraad worden
geïnformeerd.

Als laatste wil ik u hartelijk danken voor uw inzet in het project Groot Mijdrecht
Noord.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
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J.C. Huizinga-Heringa
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