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Aan Provinciale Staten,  
 
Inleiding 
Met deze Statenbrief wordt u op de hoogte gesteld van de stand van zaken m.b.t. de 
milieueffectrapportage (m.e.r.) voor natuurontwikkeling in de Wilnisse Bovenlanden. Deze m.e.r. is 
gekoppeld aan de totstandkoming van een voorkeursvariant voor de inrichting van dit gebied.  
Het gaat hier om natuurontwikkeling in het gebied ten zuiden van Mijdrecht en Wilnis, tussen de 
Ennipwetering, de Wilnisse Zuwe, de Bovendijk en Molenland. De Bovenlanden maken deel uit van 
het Akkoord van Utrecht.  
 
Aanleiding 
In de vergadering van de Statencommissie RGW van 12 april 2010 is naar aanleiding van de 
schriftelijke beantwoording van vragen over de Bovenlanden door gedeputeerde Krol toegezegd dat u 
geïnformeerd zou worden over de milieueffectrapportage (m.e.r.) natuurontwikkeling Wilnisse 
Bovenlanden. Deze vragen waren gesteld naar aanleiding van inbreng van Stichting ‘WEI in de 
Bovenlanden’ in deze commissie.  
 
Het Milieueffectrapport (MER) is gereed en vanaf 18 april jl. samen met de ontwerp-voorkeursvariant 
ter inzage gelegd. De bekendmaking hiervan is op 14 april jl. gepubliceerd.   
De ontwerp-voorkeursvariant is op 8 maart jl. door GS, op voorstel van Stuurgroep De Bovenlanden, 
vastgesteld als uitgangspunt voor nadere uitwerking en uitvoering en als input voor de m.e.r.  
 
Voorgeschiedenis 
De provincie heeft de AVP-gebiedscommissie de Venen gevraagd om in samenwerking met de 
provincie tot een door de streek gedragen voorkeursvariant voor de inrichting van de Wilnisse 
Bovenlanden en een uitvoeringsstrategie te komen. De gebiedscommissie heeft dit gemandateerd aan 
Stuurgroep De Bovenlanden, waarin Gemeente De Ronde Venen, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi 
en Vecht, LTO Noord, Staatsbosbeheer, Natuur en Milieufederatie Utrecht en ANV de Utrechtse 
Venen participeren. De Stuurgroep heeft zich laten adviseren door een Adviesgroep van betrokken 
bewoners en organisaties uit het gebied (waaronder Stichting ‘WEI in de Bovenlanden’). In het 
voorjaar van 2010 hebben provincie, gebiedscommissie en de gemeente De Ronde Venen bovendien 
besloten om, gekoppeld aan een besluit over de  inrichting van dit gebied, de uitgebreide m.e.r.-
procedure te doorlopen. De provincie neemt daarbij, in nauw overleg met de Stuurgroep, de rol van 
initiatiefnemer en bevoegd gezag op zich.  
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Essentie / samenvatting 
De Stuurgroep heeft op 27 januari 2011 een voorstel voor de inrichting van dit gebied aangeboden aan 
gedeputeerde Krol, welke GS hebben overgenomen als ontwerp-voorkeursvariant. In opdracht van de 
provincie is het bijbehorend MER opgesteld.  
 
In het MER zijn de effecten en het doelbereik van verschillende varianten, waaronder de ontwerp-
voorkeursvariant, in beeld gebracht en met elkaar vergeleken. In de ontwerp-voorkeursvariant is 
sprake van een sobere inrichting, in het licht van de beschikbare budgetten, gericht op het duurzaam 
functioneren van dit gebied binnen de herijkte Ecologische Hoofdstructuur. Particulier 
natuurondernemerschap maakt onderdeel uit van deze variant.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De m.e.r. is erop gericht om op een zorgvuldige en onderbouwde wijze, met inbreng van betrokkenen, 
tot besluitvorming te komen.  
 
Financiële consequenties 
Geen. De hiervoor benodigde rijksmiddelen zijn reeds in 2009 vastgelegd.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Het MER en de ontwerp-voorkeursvariant liggen van 18 april t/m 29 mei 2011 ter inzage op het 
Provinciehuis en het Gemeentehuis De Ronde Venen. Het MER en de ontwerp-voorkeursvariant zijn 
ook te downloaden via de website van de provincie: www.provincie-utrecht.nl/loket/terinzagelegging 
of via de website van de gebiedscommissie de Venen: www.devenen.nl/docbovenlanden. 
Een ieder kan van 18 april t/m 29 mei 2011 schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen over het 
MER behorend bij het besluit over de ontwerp-voorkeursvariant.  

Het MER, de ontwerp-voorkeursvariant en de ingebrachte zienswijzen worden aan de Commissie 
m.e.r. gestuurd met de vraag om een toetsingsadvies hierover te geven. De commissie beoordeelt of de 
in het MER bijeengebrachte informatie volledig en juist is in relatie tot het te nemen besluit. Dit advies 
is openbaar. De provincie zal vervolgens in overleg met Stuurgroep De Bovenlanden besluiten of de 
m.e.r.-procedure hiermee kan worden afgerond. Gedeputeerde Staten zullen dan ook in nauwe 
samenspraak met de stuurgroep een definitief besluit nemen over de inrichting van het gebied en bij 
dat besluit aangeven hoe het MER daarin betrokken is (planning: rond de zomer). De zienswijzen 
zullen beantwoord worden in een Nota van Beantwoording die aan de insprekers zal worden 
toegestuurd.  
Vervolgens zullen GS de benodigde bestemmingsplanwijziging bij de gemeente aanvragen (er is met 
het oog op de natuurontwikkeling al een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan opgenomen).  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennisnemen van de stand van zaken m.b.t. de m.e.r. natuurontwikkeling Wilnisse Bovenlanden.  
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

De secretaris, H. Goedhart 
 


