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Datum 4 maart 2009 

Aan : Statencommissie RGW  

Van : Gedeputeerde Staten  Tel.: 2750 

Onderwerp : Vraag D66 over financiën Groot Mijdrecht Noord  

De heer De Vries van D66 heeft in de rondvraag van de commissievergadering RGW op 2 februari jl. 
aan GS een vraag gesteld m.b.t. Groot Mijdrecht Noord die als volgt luidt: D’66 dringt er bij het 
college op aan met heldere criteria te komen ten aanzien van de financiële haalbaarheid met een 
langjarig perspectief, alvorens strategieën af te wijzen als ‘niet haalbaar’.  
Hierbij ontvangt u onze reactie op deze vraag.  
 
Naar de mening van GS hebben we in eerdere stukken al helderheid gegeven over deze criteria, 
namelijk in het statenvoorstel van 8 december 2008 en in de aanvullende memo van GS op 19 
december waarin informatie over de financiële middelen voor de combinatiestrategie. 
Samenvattend hierover het volgende: 
 
De kosten van de combinatiestrategie zijn in het statenvoorstel van 8 december 2008 ingeschat op 150 
tot 225 miljoen euro en tevens zijn de belangrijkste kostendragers genoemd.  
In het aanvullende memo van 19 december is de volgende nadere informatie over de vierkostendragers 
gegeven: 

• Rijk: Bij het Rijk zijn er twee kostendragers: Nota Ruimte middelen en middelen van het 
Ministerie van V &W.  

o Voor de Nota Ruimte-middelen wordt een bedrag genoemd van 20 miljoen euro. De 
feitelijke beschikbaarstelling van middelen is afhankelijk van de mate waarin de nog 
op te stellen variant voldoet aan de Nota Ruimte doelen en de resultaten van een 
Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) en businesscase.  

o Voor middelen van V & W is de bijdrage (indicatie: 20 tot 30 miljoen euro) vooral 
afhankelijk van de vraag of de variant een duurzame oplossing voor de 
waterproblematiek biedt. V&W hecht er daarbij vooral aan dat Groot Mijdrecht Noord 
ook de bovenregionale problematiek helpt oplossen, zoals het toekomstige tekort aan 
zoet water en de bovenregionale calamiteitenberging. 

• Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht: AGV heeft in 2007 een bedrag van 23 miljoen 
euro gereserveerd voor de aankoop van gronden en opstallen, in het kader van de strategie 
‘Plas’.  Recentelijk heeft AGV deze reservering ingetrokken en wacht zij eerst de variant af, 
alvorens uitspraken te doen over een financiële bijdrage. Het is te verwachten dat voor AGV 
van belang is dat de combinatievariant een duurzame oplossing biedt voor de 
waterproblematiek.  

• Provincie: In het collegeprogramma is een bedrag voor Groot Mijdrecht Noord gereserveerd 
van 23 miljoen euro. 

• EHS: Voor de realisatie van de EHS is naar schatting 40 miljoen euro beschikbaar.  
 
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de combinatiestrategie, binnen de vier door PS gestelde 
randvoorwaarden. De vierde randvoorwaarde is dat er zicht moet zijn op financiële dekking. Dit is een 
helder criterium. In ieder geval moet worden voorkomen dat er voor een combinatiestrategie wordt 
gekozen, waarvan later blijkt dat er onvoldoende financiële middelen voor beschikbaar zijn. Daarom 
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zal het te zijner tijd op te stellen statenvoorstel over de combinatiestrategie een helder overzicht bieden 
van zowel de kosten en de kostendragers.  
 
Tot slot: De tabel in de bijlage bij het statenvoorstel bevat informatie over de kosten van de zes 
strategieën. De mail van dhr. De Vries is hierop gebaseerd. Deze tabel blijkt niet geheel duidelijk te 
zijn. Met structurele kosten wordt hier bedoeld de beheerskosten die jaarlijks nodig zijn om het 
systeem te beheren. Deze kosten zijn in de tabel gekapitaliseerd en bij elkaar opgeteld tot en met 2070. 
Het gaat hier dus niet om jaarlijks terugkerende kosten. Hierdoor gaat de vergelijking zoals gemaakt in 
de mail van dhr. De Vries niet op.   
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