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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
 
Aanleiding 
Rondom het besluitvormingsproces over de toekomstige inrichting van Groot Mijdrecht Noord-oost 
(GMN-oost) zijn enkele recente ontwikkelingen gaande waarover deze brief ter informatie.  
 
In de tweede week van april heeft gedeputeerde dhr. De Jong een gesprek gevoerd met de gemeente 
De Ronde Venen (7 april) en met bewoners (8 april) over de toekomstige inrichting van GMN-oost. In 
deze twee gesprekken is verkend onder welke randvoorwaarden een variant voor de inrichting van het 
gebied zou kunnen worden gerealiseerd die voldoende draagvlak heeft bij gemeenteraad en bewoners. 
Naar aanleiding van deze gesprekken is op 12 april in uw commissie Ruimte Groen Water (RGW) 
geconcludeerd dat er een tweede variant moet worden ontwikkeld voor de inrichting van GMN-oost. 
Tijdens deze commissievergadering is door dhr De Jong, gedeputeerde,  toegezegd dat u op korte 
termijn zult worden geïnformeerd over de kaders voor deze tweede variant. Met deze Statenbrief 
geven wij invulling aan dit verzoek. Tevens informeren we u hiermee over de brief die de bewoners / 
grondeigenaren en direct omwonenden van GMN-oost recent hebben ontvangen (zie de bijlage). 
 
Voorgeschiedenis 
Afgelopen jaren is de waterproblematiek van GMN uitvoerig onderzocht en zijn verschillende 
oplossingsstrategieën ontwikkeld. Geen enkele daarvan voldeed echter aan alle vooraf gestelde 
randvoorwaarden. Op 6 juli 2009 hebben uw staten daarom besloten om door te gaan met de 
uitvoering van Plan de Venen (1998) en Herijkt Plan de Venen 2007 voor de toekomstige inrichting 
van GMN. Dit betekende aankopen van de agrarische gronden in het oostelijke deel van GMN en 
aankoop van alle aanwezige bebouwing in dit gebied ten behoeve van het realiseren van 395 ha 
moerasnatuur als onderdeel van de EHS. Uw staten hebben ons daarbij tevens de opdracht gegeven op 
zo kort mogelijke termijn een Inrichtingsplan op te stellen voor GMN-oost met maatwerk voor de 
bewoners langs de randen van GMN-oost.  
Op 21 september 2009 hebben uw staten een besluit genomen over de prioritaire gebieden. Voor 
GMN-oost betekent dit dat het is aangewezen als prioritair gebied en dat dientengevolge gebruik 
gemaakt kan worden van de instrumenten volledige schadeloosstelling en onteigening.  
Op 9 maart 2010 hebben wij binnen ons college een voorstel over de toekomstige inrichting van GMN 
besproken en daarna ter besluitvorming aan u toegezonden (zie de rapportage ‘Schetsontwerp voor de 
toekomstige inrichting van Groot Mijdrecht Noord’). Het was uw bedoeling om over dit voorstel te 
besluiten in uw statenvergadering van 26 april. Inmiddels hebt u besloten dat er een ander traject 
gevolgd gaat worden, met besluitvorming door uw staten op 28 juni aanstaande.  
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Essentie / samenvatting: 
Naar aanleiding van de gesprekken met de bewoners en met de gemeente is op 12 april jl. in uw 
Statencommissie Ruimte Groen Water (RGW) geconcludeerd dat er een tweede variant moet worden 
ontwikkeld voor de inrichting van GMN-oost. De eerste variant, zoals beschreven in het rapport 
‘Schetsontwerp voor de toekomstige inrichting van Groot Mijdrecht Noord’, blijft als variant 
nadrukkelijk  nog in beeld.  
In verband met het ontwikkelen van deze ‘variant B’ heeft uw Commissie RGW besloten om de 
besluitvorming uit te stellen. De bewoners van GMN-oost en direct omwonenden zijn hierover op 13 
april per brief persoonlijk geïnformeerd (zie bijlage). 
Deze nieuwe variant, variant B, willen wij op zeer korte termijn te samen met de gemeente en met een 
bewonersdelegatie ontwikkelen. Uiteraard zullen ook het waterschap AGV en Natuurmonumenten 
daar nauw bij worden betrokken. In uw PS-vergadering van 28 juni zullen de twee varianten worden 
voorgelegd en kunt u een keuze maken.  
 
Voor de nieuw te ontwikkelen tweede variant geven wij de volgende randvoorwaarden mee:  

- uitgaan van het instand houden van de woonbebouwing en noodzakelijke infrastructuur in 
GMN-oost 

- natuurdoelen zo dicht mogelijk bij die zoals genoemd in Plan de Venen 
- in principe aankoop van alle gronden (behoudens erfkavels) 
- beëindiging van alle landbouwbouwactiviteiten 
- voor de zomer positieve besluitvorming in de raad van gemeente De Ronde Venen, inclusief 

de bereidheid tot het maken van een bestemmingsplan 
- voldoende draagvlak bij de bewoners / grondeigenaren van het gebied 
- aanwijzing van GMN-oost tot prioritair gebied blijft gehandhaafd in verband met volledige 

schadeloosstelling en eventuele noodzakelijke onteigening tezijnertijd 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het ontwikkelen van deze nieuwe variant betekent een kans op draagvlak bij de gemeenteraad en bij 
de bewoners van het gebied. Het proces rondom GMN kan daarmee mogelijk weer gaan lopen, met 
alle betrokkenen te samen. Dit betekent uiteindelijk meer snelheid en resultaat in de uitvoeringsfase.   
 
Financiële consequenties 
De financiële kaders voor deze variant B zijn dezelfde als die voor het Schetsontwerp (variant A).  
Bij de ontwikkeling en beschrijving van variant B zal ook een financiële paragraaf komen. In deze 
paragraaf zal een overzicht worden gegeven van de inrichtingskosten voor deze variant. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

• Behandeling in de commissie RGW:  14 juni (of een extra ingelaste commissievergadering 
kort daarna) 

• Besluitvorming in PS:  op 28 juni 
 
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  


