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Aan Provinciale Staten Datum : 27 januari 2010 
Statencommissie Ruimte, Groen en Water Uw kenmerk : 2010RGW28 
 Ons kenmerk : 2010INT255785 
 Contactpersoon : C. Bisseling 
 E-mail : carla.bisseling 
 @provincie-utrecht.nl 
 Doorkiesnr. : 030 – 2582750  
 Bijlage(n) : geen 
 

Onderwerp: Stand van zaken Groot Mijdrecht Noord  
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie  
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
 
Aanleiding / voorgeschiedenis 
Afgelopen jaren is de waterproblematiek van GMN uitvoerig onderzocht en zijn zes 
oplossingsstrategieën ontwikkeld, te weten 1) Niets doen, 2) Plan de Venen, 3) Technieken, 4) 
Ophogen, 5) Meegroeien en 6) Plas. De Commissie Remkes heeft in januari 2008 haar bevindingen 
gerapporteerd en op basis daarvan is besloten tot aanvullend onderzoek. Ten aanzien van de zes 
oplossingsstrategieën hebben op 8 december 2008 Provinciale Staten geconcludeerd dat geen enkele 
van de zes omschreven strategieën tegelijk voldoet aan hun randvoorwaarden. PS besloten daarom tot 
het opstellen van een combinatievariant onder vier kaderstellende randvoorwaarden. Na enkele 
maanden bleek uit de inhoudelijke beoordeling dat een combinatievariant die volledig voldoet aan alle 
PS-randvoorwaarden niet te realiseren is.  
Op 6 juli jl. hebben PS besloten om door te gaan met de uitvoering van Plan de Venen (1998) en 
Herijkt Plan de Venen 2007 voor de toekomstige inrichting van Groot Mijdrecht Noord (GMN). Dit 
betekent aankopen van de agrarische gronden in het oostelijke deel van GMN en aankoop en sloop van 
alle aanwezige bebouwing in dit gebied ten behoeve van het realiseren van 395 ha moerasnatuur als 
onderdeel van de EHS.  PS hebben daarbij tevens besloten dat ‘Gedeputeerde Staten op zo kort  
mogelijke termijn een Inrichtingsplan zullen opstellen voor GMN, waarbij gestreefd wordt naar 
maatwerk voor de bewoners langs de buitenranden van GMN-oost, zodat waar mogelijk de bewoning 
langs deze buitenranden gehandhaafd kan blijven. 
Deze statenbrief gaat in op de stand van zaken met betrekking tot Groot Mijdrecht Noord. Hierbij 
wordt een onderscheid maken tussen de feitelijke stappen sinds het PS-besluit van 6 juli 2009 en het 
algemene proces met onze partners in dit project en de bewoners van de polder. 
De PS-besluiten van 6 juli 2009 zijn ter informatie opgenomen als bijlage bij deze Statenbrief. 
 
Essentie / samenvatting  
 
De feitelijke stappen 
De volgende stappen zijn genomen: 

• Schetsontwerp: In september is gestart met het opstellen van een ‘Schetsontwerp voor de 
inrichting’ (dit is wat in het statenbesluit van 6 juli omschreven staat als een 
‘Inrichtingsplan’). Hiertoe is in oktober 2009 een opdracht verstrekt aan de Dienst Landelijk 
Gebied (DLG). Dit Schetsontwerp schetst de fysieke inrichting van GMN-oost in relatie tot de 
natuurdoelstellingen en de bijbehorende randvoorwaarden.  
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• Prioritaire gebieden: Op 21 september 2009 is het statenbesluit over de prioritaire gebieden 
genomen. Voor GMN-oost betekent dit dat het is aangewezen als prioritair gebied en dat 
dientengevolge gebruik gemaakt kan worden van het instrument van volledige 
schadeloosstelling en het instrument onteigening. Conform het statenbesluit zal in GMN-oost 
in de loop van 2013 besloten worden óf en zo ja wáár en wánneer overgegaan zal worden tot 
onteigening. 

• Brief aan bewoners: De bewoners en grondeigenaren van GMN-oost hebben op 24 november 
jl. een brief van de projectgedeputeerde ontvangen waarbij aangegeven is dat de provincie 
graag met de bewoner / grondeigenaar persoonlijk in gesprek wil om hun specifieke situatie en 
wensen te bespreken, gegeven het statenbesluit van 6 juli jl. Naar aanleiding van deze brief 
hebben we inmiddels met vijf bewoners/grondeigenaren een gesprek gehad. De overige 
bewoners / grondeigenaren hebben aangegeven er nog over te willen nadenken, of geen 
gesprek te willen. 

 
Het algemene proces 
Het proces wordt begeleid door een Bestuurlijk Afstemmingsoverleg GMN (voorheen Stuurgroep 
GMN) waarin AGV en Natuurmonumenten zitting hebben. De gemeente De Ronde Venen heeft per 
brief dd. 3 september ’09 laten weten geen deel meer te willen nemen aan de stuurgroep GMN. Uit de 
brief en de verdere contacten met de gemeente blijkt dat de aanwijzing van GMN-oost als prioritair 
gebied hierbij een belangrijke rol heeft gespeeld. De gemeente is een sterke voorstander van 
uitvoering van Plan de Venen op basis van vrijwilligheid, conform eerdere afspraken (Plan de Venen 
1998, Herijkt plan de Venen 2007).  
 
Wat betreft de contacten met de bewoners: per e-mail heeft de projectgedeputeerde dhr. De Jong in 
september van de heer Pronk een uitnodiging kregen om met een representatieve groep bewoners en 
bedrijfseigenaren een gesprek aan te gaan. Als argument gaf dhr. Pronk aan dat de bewoners geen 
behoefte zouden hebben om individueel met de provincie te spreken. Dhr. De Jong heeft als reactie 
daarop aangegeven blij te zijn met de uitnodiging en graag te willen komen. Uiteraard wel onder 
voorwaarde dat de provincie alleen kan handelen binnen de randvoorwaarden en uitgangspunten van 
het Statenbesluit van 6 juli. Onder deze voorwaarde zag de heer Pronk namens de bewoners geen 
mogelijkheid voor een zinvol gesprek. Het gesprek is daarom afgeblazen. 
 
Via het Programmabureau De Venen en de betrokken projectleiders en communicatieadviseurs is een 
samenwerking Venenbreed ontstaan (GMN, Marickenland, Wilnisse Bovenlanden en Groot Wilnis-
Vinkeveen) met als doel een betere onderlinge afstemming zowel inhoudelijk als wat betreft 
communicatie en beeldvorming.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Deze statenbrief heeft als doel de Statencommissie RGW tussentijds te informeren over de stappen die 
zijn genomen sinds het Statenbesluit van 6 juli 2009 over de toekomstige inrichting van GMN.  
 
Financiële consequenties 
Geen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Bespreking en vaststelling van het Schetsontwerp voor de inrichting van GMN, inclusief 
besluitvorming over de bewoning langs de randen, vindt plaats op de volgende data: 

• 12 april in cie. RGW 
• 26 april in PS 

 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
n.v.t. 
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Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 

De voorzitter, ·R.C. Robbertsen 
 

De secretaris, ·drs. H.H. Sietsma  
 

1. 
Bijlage 1: Statenbesluit Groot Mijdrecht Noord, 6 juli 2009  
 
1. Een combinatievariant die volledig voldoet aan alle vier kaderstellende randvoorwaarden, zoals 

besloten tijdens PS van 8 december 2009, niet te realiseren is. 
2. Er wordt doorgegaan met uitvoering van Plan de Venen (1998) en Herijkt Plan de Venen 2007, 

welke reeds vastgesteld beleid zijn. Dat betekent:  
a. realiseren van 395 ha natuur in GMN-oost als onderdeel van de EHS, met als natuurdoel een 

grootschalig begeleid-natuurlijk laagveenmoeras; 
b. aankopen van de agrarische gronden in het oostelijke deel van GMN en aankoop van alle 

aanwezige bebouwing in dit gebied. 
3. Waterproblematiek:  

a. Gedeputeerde Staten bij het opstellen van het inrichtingsplan voor GMN in samenwerking met 
het waterschap AGV onder meer uitwerking zullen geven aan het principe van scheiding van 
zoete en zoute kwel waardoor de nadelige effecten van het brakke water in de omgeving 
enigszins worden verzacht.  

b. Gedeputeerde Staten de zoute kwelproblematiek van GMN zullen inbrengen in de 
ontwikkeling van de lange termijn - rijksvisie op de zoetwatervoorziening van Nederland (zie 
brief mevr. Huizinga); 

4. De 23 miljoen die voor deze coalitieperiode voor GMN beschikbaar is gesteld, als volgt gebruikt 
zal worden:  
a.   9  miljoen euro voor het dichten van het dekkingsgat bij de uitvoering van Plan de   Venen (zie 

bijlage ‘Financiering GMN’); 
b. 1,2 miljoen euro voor procesgeld in periode 2009 t/m 2011; 
c. het resterende deel (12,8 miljoen euro) terug laten vloeien naar de algemene middelen.  

5.   Gedeputeerde Staten op zo kort mogelijke termijn een inrichtingsplan zullen opstellen voor GMN. 
Hierbij zal gestreefd worden naar maatwerk, zodat langs de buitenranden van GMN oost waar 
mogelijk de bewoning gehandhaafd kan blijven, rekening houdend met de noodzakelijke 
ecologische verbinding tussen GMN oost en Marickenland. In de aanloop naar het inrichtingsplan 
zal bezien worden hoe met de resterende opgave van de nog niet begrensde EHS zal worden 
omgegaan, waarbij als minimum uitgangspunt geldt de procesafspraken uit Herijkt Plan de Venen 
(zie pag. 5 van dit Statenvoorstel). 

6 Een voor de komende tientallen jaren blijvende landbouwfunctie  in een deel van de  polder. 
 


