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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.  
De mogelijkheid van een woonwijk, aansluitend aan Wilnis/Mijdrecht (Marickenzijde) en de 
herontwikkeling van Marickenland is reeds vastgelegd in het nu al geldende en vorige streekplan 
Utrecht respectievelijk het “Uitwerkingsplan Streekplan Utrecht, middengebied gemeente De Ronde 
Venen”.   
 
Aanleiding 
Op 14 juli 2009 is het bestemmingsplan Marickenland goedgekeurd. Dit bestemmingsplan maakt de 
realisatie van de woonwijk Marickenzijde mogelijk en de transformatie van het gebied Marickenland 
naar recreatie en natuur. In de toelichting van het bestemmingsplan Marickenland is een 
meerwaardeconstructie aangekondigd. Met het Plusplan wordt uitvoering gegeven aan de 
aangekondigde meerwaardeconstructie. 
Het Plusplan Marickenland is opgesteld door de stuurgroep Marickenland waarin zijn 
vertegenwoordigd de provincie Utrecht, de gemeente De Ronde Venen, het waterschap Amstel Gooi 
en Vecht en Staatsbosbeheer. Gedeputeerde Krol neemt deel aan deze stuurgroep.  
Gedeputeerde staten hebben het Plusplan Marickenland op 25 augustus 2009 vastgesteld. 
 
Voorgeschiedenis 
Het Plusplan moet worden gezien in de context van de besluitvorming van de afgelopen jaren: de 
Samenwerkingsovereenkomst Parklandschap Groot-Mijdrecht-Zuid (2004), het Aankoopplan 
Marickenland (vastgesteld door de gemeenteraad in 2008), de raadsmotie van maart 2008, het 
bestemmingsplan “Marickenland”, de lopende grondverwerving en de voorbereiding van het 
Inrichtingsplan Marickenland. Middels een statenbrief van 23 februari bent u over de voortgang van 
het Plusplan geïnformeerd.   
 
Essentie / samenvatting: 
De kern van het Plusplan voor Marickenland is het beleidsvoornemen van de toevoeging van 50 à 60 
woningen in het gebied tussen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en Wilnis. De verwachting is dat 
hiermee de identiteit en kwaliteit van het gebied kan worden versterkt en kan worden voorzien in een 
behoefte aan hoogwaardige landelijke woonvormen. Het bestemmingsplan biedt de gebruikelijke 



College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 
 

2

ontwikkelingsmogelijkheden voor een basiskwaliteit van het gebied. Met het Plusplan kan een extra 
kwaliteitsimpuls aan het gebied worden gegeven.   
De aankondiging van de woningbouw zal naar verwachting een effect hebben op de marktwaarde van 
de grond in het volledige gebied. Dit komt ten goede aan de grondeigenaren. Naar verwachting wordt 
de grondverwerving, en daarmee de realisatie van het natuur- en recreatiegebied Marickenland, 
hiermee versneld. 
Gedacht wordt aan woningbouw in kleine clusters verspreid door het hele gebied. Het is de intentie 
om de procedure voor inpassing van specifieke locaties in 2012 – 2013 op te starten. De uitwerking 
van het Plusplan zal na 2011 in onder andere de ruimtelijke structuurvisie van de provincie verder 
gestalte krijgen. Het vigerende beleid wordt bij de uitvoering van het Plusplan in acht genomen. De 
ministeries van LNV en VROM staan positief tegenover het voornemen om op termijn extra woningen 
toe te voegen aan het natuur- en recreatiegebied Marickenland.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Versterking van de identiteit en kwaliteit van het gebied, voorzien in de behoefte aan hoogwaardige 
landelijke woonvormen en een versnelling van de grondverwerving, en daarmee de realisatie van het 
natuur- en recreatiegebied Marickenland (doel bestuursovereenkomst).  
 
Financiële consequenties 
Er zijn geen extra kosten verbonden aan het Plusplan. Aan het einde van de uitvoering van het Pluspan 
worden de extra kosten die gemoeid zijn met de grondverwerving (de uitbetaalde Plus) verrekend met 
de inkomsten uit de woningbouw. Naar verwachting is het saldo van de extra kosten en de 
opbrengsten uit woningbouw ongeveer nul. Het Plusplan kent ook mechanismen om eventuele 
tegenvallers op te vangen (bijvoorbeeld door aanpassingen in het woningbouwprogramma, waarbij het 
aantal woningen niet ter discussie staat).  
Het is echter mogelijk dat na aankoop van de grond en na verkoop van de gerealiseerde bouwkavels 
het saldo van inkomsten uit woningbouw en extra uitgaven aan grondverwerving een tekort op het 
Plusplan oplevert. Dit tekort wordt gedragen door de gemeente De Ronde Venen en de provincie 
Utrecht. In de stuurgroep Marickenland is afgesproken dat, vanwege haar extra financiële inzet bij de 
grondverwerving, de provincie niet primair de partij is die de financiële risico's van dit plan op zich 
neemt. De gemeente draagt meer dan de helft van het financiële risico. De financiële risico's van het 
Plusplan Marickenland worden opgenomen in de eerstvolgende actualisatie van het provinciale 
risicoprofiel.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Het Plusplan Marickenland wordt op 2 oktober 2009 door de gemeenteraad van de Ronde Venen 
vastgesteld en treedt daarna in werking. De gemeenteraad en de grondeigenaren worden voor 2 
september over het Plusplan geïnformeerd.  
De uitwerking van het Plusplan zal na 2011 in de ruimtelijke structuurvisie van de provincie verder 
gestalte krijgen. Proviciale Staten stellen de structuurvisie vast.    
 

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


