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Onderwerp: Verklaring herinrichting Bethunepolder en vaststelling ontwerp 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
 
Aanleiding/voorgeschiedenis 
 
De Bethunepolder maakt onderdeel uit van de ecologische hoofdstructuur (EHS), het TOP-gebied 
Noorderpark (verdrogingsbestrijding), het Natura2000-gebied Oostelijke Vechtplassen en van de 
Landinrichting Noorderpark. Tevens is de Bethunepolder een belangrijk waterwingebied omdat het 
water dat uit de polder gemalen wordt, gebruikt wordt voor de bereiding van drinkwater voor de 
gemeente Amsterdam.  
 
In augustus 2007 hebben wij besloten om in de Bethunepolder een bepaald scenario te realiseren (het 
zogenoemde scenario B). Met dit scenario wordt invulling gegeven aan belangrijke natuurdoelen 
binnen de polder en wordt middels waterpeilverhoging ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het 
verminderen van de verdroging van de natuur in de omgeving van de polder (in het Noorderpark). 
Randvoorwaarden hierbij waren: 
- Bewoning in de polder handhaven en schade voor bewoners voorkomen of compenseren; 
- Er moet 25 miljoen m3 water per jaar beschikbaar blijven voor de bereiding van drinkwater; 
 
Tot eind 2008 hebben de Landinrichtingscommissie en het waterschap gewerkt aan een inrichtingsplan 
voor dit scenario B. Hierbij is het doel om de reeds verworven percelen EHS in te richten als natuur en 
de waterpeilen in de polder iets te verhogen om het verdrogend effect van de diepgelegen 
Bethunepolder op de omgeving te verminderen. 
Deze plannen riepen echter dermate veel weerstand op bij bewoners van het gebied, dat het 
waterschap haar peilbesluit, dat was geënt op dit scenario, ingetrokken heeft. Wij hebben vervolgens 
begin 2009 besloten om alternatieve inrichtings- en peilenplannen te onderzoeken, waarbij nog steeds 
invulling gegeven wordt aan ons besluit van augustus 2007, aangevuld met een derde randvoorwaarde, 
dat de twee aanwezige agrarische bedrijven behouden kunnen blijven. 
 
Het door ons vastgestelde ontwerp herinrichting Bethunepolder (het kaartje bij de verklaring, zie 
bijlage) is het resultaat van in een intensief proces met alle betrokken partijen (AGV, gemeente 
Amsterdam, Waternet, Staatsbosbeheer, twee bewonersverenigingen, gemeente Stichtse Vecht en de 
Landinrichtingscommissie Noorderpark). Middels de verklaring (bijlage 1) onderschrijven partijen dat 
ze achter het ontwerp voor de herinrichting staan en zeggen ze toe om zich maximaal in te spannen om 
de plannen ook ten uitvoer te brengen.  
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Essentie / samenvatting: 
Na een intensieve samenwerking met betrokken partijen en bewoners ligt een ontwerp inrichtingsplan 
voor de Bethunepolder ter tafel om natuur in de polder te ontwikkelen en verdroging van de omgeving 
te verminderen. Het inrichtingsplan doet recht aan andere belangen als bewoning, drinkwaterwinning, 
en de twee agrarische bedrijven in de polder.  
Dit resultaat van de samenwerking is vastgelegd in de 'Verklaring herinrichting Bethunepolder'.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Door de gezamenlijke verklaring vast te stellen zeggen alle partijen met deze verklaring toe om zich 
maximaal in te spannen om de plannen ten uitvoer te brengen. Na ondertekening van de verklaring en  
het bijbehorende ontwerp herinrichting wordt de volgende fase ingezet op weg naar de realisatie van 
de Utrechtse natuurdoelen in de Bethunepolder en in het Noorderpark. 
 
Financiële consequenties 
Met dit GS-besluit zijn geen financiële verplichtingen aangegaan voor de herinrichting van de 
Bethunepolder: 
 
In de vervolgfase na ondertekening van de verklaring moeten diverse uitwerkingsvraagstukken 
worden beantwoord (zie spoorboekje in bijgevoegde aanbiedingsbrief). Eén van de 
uitwerkingsvraagstukken voor de provincie is de financiering van inrichting en natschadecompensatie: 
- De inrichtingsmaatregelen worden te zijner tijd gefinancierd uit gereserveerd 

landinrichtingsbudget (€ 2,88 miljoen Lopende Verplichtingen Landinrichting Noorderpark 
beschikbaar). Op basis van eerste, globale ramingen blijkt dat dit budget ruimschoots toereikend 
is, omdat het budget indertijd gebaseerd was op een duurdere inrichting. 

- De financiering voor natschadecompensatie was ook geregeld, maar is vanwege het recente 
kabinetsbeleid onzeker geworden: In het kader van het AVP was voor verdrogingsbestrijding 
Noorderpark een budget van € 6,9 miljoen beschikbaar. In het GS besluit van augustus 2007 was 
daarvan een bedrag van € 1,5 miljoen gereserveerd voor maatregelen ter compensatie van 
natschade in en om de Bethunepolder. Zoals bekend is de rijksfinanciering van het AVP stopgezet. 
In de komende periode moet duidelijk worden in hoeverre de rijksfinanciering voor 
verdrogingsbestrijding doorgang vindt, of dat provincie en waterschap op zoek moeten naar 
alternatieve financiering voor het rijksaandeel van de natschadecompensatie Bethunepolder.  

Tevens zullen de terreinbeheerders (Staatsbosbeheer en Amsterdam/Waternet) de financiering van het 
beheer rond moeten krijgen. Op een later moment (beslismoment 4e kwartaal 2011) zal, mede 
afhankelijk van de financiële dekking, besloten worden of het plan daadwerkelijk tot uitvoering 
gebracht kan worden. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Komend jaar zullen de betrokken partijen de diverse uitvoeringsvraagstukken oppakken, waarna naar 
verwachting vanaf 2012 de daadwerkelijke uitvoering van de herinrichting Bethunepolder plaats kan 
vinden. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van de geschetste stand van zaken van de herinrichting Bethunepolder. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


