
VERKLARING HERINRICHTING BETHUNEPOLDER versie 3 februari 2011 

Ondergetekenden, partijen die zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep Bethunepolder, verklaren het 
volgende met betrekking tot de herinrichting Bethunepolder: 

OVERWEGINGEN

De Provincie Utrecht beoogt middels peilverhoging in de Bethunepolder, de verdroging van natuur in 
de omgeving van de Bethunepolder te verminderen. Tevens beoogt de Provincie Utrecht de percelen 
in de Bethunepolder, welke verworven zijn als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur, in te 
richten als natuur.  
Daarbij zijn ondergetekenden als voorwaarde voor deze herinrichting overeengekomen dat de 
aanwezige bebouwing en de twee agrarische bedrijven in de polder behouden kunnen blijven. Ook 
moet ten behoeve van de drinkwatervoorziening minimaal 25 miljoen kubieke meter water per jaar 
beschikbaar blijven.  
 
AFSPRAKEN

1) Partijen stemmen in met de kaart, die als ontwerp inrichtings- en peilenplan is gehecht aan deze 
verklaring (zie bijlage 1). Op deze kaart zijn op het niveau van een ontwerp de beoogde 
natuurdoelen weergegeven voor de als natuur in te richten percelen, alsmede de beoogde 
minimale en maximale waterpeilen voor de gehele Bethunepolder.  
 

2) Partijen zullen zich maximaal inspannen om een definitief inrichtingsplan en peilbesluit uit te 
werken met het ontwerp (bijlage 1) als vertrekpunt. Partijen zullen zich verder ook maximaal 
inspannen om deze plannen ten uitvoering te brengen en de Provincie Utrecht zal hier op toezien. 
Partijen realiseren zich dat het inrichtingsplan en peilbesluit alleen tot uitvoering kan komen als 
de financiering van inrichting, natschade en van het beheer geregeld is. 
 

Voor de verschillende partijen betekent het dat: 
 
3) Bewonersvereniging Belangen Bethune (BBB) en Bewonersvereniging Tienhoven Oud-

Maarsseveen (BTOM) zullen zich maximaal inspannen om draagvlak voor de genoemde plannen 
te behouden dan wel te creëren onder bewoners en gebruikers in en om de polder. 
 

4a) Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (het waterschap) zal het ontwerp herinrichting 
Bethunepolder (bijlage 1) uitwerken in een passend peilbesluit1.

b) Het waterschap zal natschade als gevolg van het peilbesluit zoveel mogelijk voorkomen met 
maatregelen of de natschade anders financieel compenseren. Het waterschap zal daartoe een 
natschadeloket in het leven roepen en met eenieder die schade ondervindt in overleg treden over 
mogelijke maatregelen of financiële compensatie. Het waterschap doet dit zoveel mogelijk 
voorafgaand aan het instellen van de nieuwe peilen, maar in geval van onvoorziene 
omstandigheden ook na instellen van de peilen. 
 

5) De Provincie Utrecht zal opdracht geven aan de Dienst Landelijk Gebied om een definitief 
inrichtingsplan en bestek uit te werken conform het ontwerp inrichtings- en peilenplan. 
 

6) Staatsbosbeheer en de gemeente Amsterdam zullen, in overleg met de twee betrokken agrarische 
bedrijven, een beheerplan, inclusief begroting, voor het langjarig beheer opstellen in 

 
1 Bij de uitwerking van het definitief ontwerp en het peilbesluit kan de exacte ligging van de peilvakgrenzen, 

vanwege de situatie ter plaatse, marginaal wijzigen. De maximale peilen op de kaart in bijlage 1 zijn in 
principe ook de maximale peilen die in het peilbesluit gehanteerd zullen worden, behoudens afronding en een 
standaard marge voor beheer.  



overeenstemming met het ontwerp inrichtingsplan. 
 

7) De gemeente Stichtse Vecht past relevante ruimtelijk plannen (bijv. bestemmingsplan) zodanig 
aan dat realisatie van het plan mogelijk wordt. 
 

8a) De Stuurgroep Bethunepolder, waarin alle partijen zitting hebben, zal de werkzaamheden, die 
door de verschillende partijen moeten worden opgepakt, blijven coördineren tot de uitvoering van 
start gaat. De werkzaamheden staan globaal beschreven in de aanbiedingsbrief van deze 
verklaring (briefnummer Provincie Utrecht: 2011INT267577, d.d. 3 februari 2011). 

 b) Indien zich tijdens de uitvoering onverwachte ontwikkelingen voordoen die het proces, dan wel 
de belangen van partijen of één der partijen schaadt, zullen de stuurgroeppartijen daarover in 
overleg gaan, onder regie van de Provincie Utrecht. 

 c) De stuurgroep heeft een adviserende rol voor de besturen die verantwoordelijk zijn voor de 
verschillende onderdelen. 

 



ONDERTEKENING

[PM DATUM en PLAATS VAN ONDERTEKENING]

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen, de heer drs. R.W. Krol    de heer J. Binnekamp, 
gedeputeerde Landelijk Gebied     gedeputeerde Water 

Het Dagelijks Bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht, 
namens hen, ter uitvoering van het besluit van het dagelijks bestuur van <PM datum>, 
de heer P. Kruiswijk – lid dagelijks bestuur, 
 

Gemeente Amsterdam, 
namens hen op grond van de Ondermandaatregeling Waternet d.d. 25 juni 2007, 
mevrouw S. de Haas, directeur sector Drinkwater Stichting Waternet  
 

Staatsbosbeheer Regio West,
mevrouw ir. A.M. Roessen - directeur, voor deze ing. P.G. Louwaars - districtshoofd  
 

Bewonersvereniging Belangen Bethune, 
namens hen, de heer J. Grootendorst - voorzitter 
 

Bewonersvereniging Tienhoven Oud-Maarsseveen,  
namens hen, [PM: NAAM + rol/functie];  
 

Burgemeester en Wethouders van Stichtse Vecht, 
namens hen, de heer P. Ploeg - wethouder financiën en beheer 
 

1 BIJLAGE: Ontwerp herinrichting Bethunepolder – natuurdoelen en waterpeilen



Verklaring Herinrichting Bethunepolder
Bijlage 1: Ontwerp herinrichting Bethunepolder – natuurdoelen en waterpeilen


