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Onderwerp: Definitief ontwerp Herinrichtingsplan Bethunepolder 

 

Voorgestelde behandeling: ter kennisname 

Kennis te nemen van het Definitief Ontwerp Herinrichtingsplan Bethunepolder 

 

Geachte dames en heren, 

 

Inleiding 

 

Aanleiding 
Herinrichting van de Bethunepolder is nodig om de beleidsdoelstellingen van de provincie Utrecht te bereiken. 

Hierbij zijn natuur- en waterdoelen aan elkaar gekoppeld, ofwel de waterdoelen staan ten dienste van de 

natuurdoelen. Daarnaast zijn er randvoorwaarden vanwege wonen en werken en recreatie. In dit kader is er met 

het gebiedspartijen een proces opgezet om te komen tot een herinrichtingsplan voor de Bethunepolder. Naast het 

definitief  ontwerp Herinrichtingsplan Bethunepolder, bereidt het waterschap AGV het watergebiedsplan voor, 

inclusief een nieuw peilbesluit en hebben de terreinbeheerders een Beheerplan voor de natuur opgesteld.  

 

Voorgeschiedenis 
24 maart 2011 is  de ‘Verklaring herinrichting Bethunepolder’ ondertekend door alle betrokken partijen. De 

verklaring bevatte een  voorlopig ontwerp inrichtingsplan voor de Bethunepolder om natuur in de polder te 

ontwikkelen en verdroging van de omgeving te verminderen.  

 

Essentie / samenvatting: 
24 maart 2011 is het voorlopig ontwerp door GS vastgesteld. In navolging van het voorlopige ontwerp is met 

direct betrokken partijen gewerkt aan het definitieve ontwerp herinrichtingsplan Bethunepolder. Met de 

grondeigenaren en toekomstige beheerders van de Bethunepolder (Staatsbosbeheer en de gemeente Amsterdam), 

de agrariërs als toekomstige (mede-)beheerders, het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), 

bewonersverenigingen BBB en BTOM en de gemeente Stichtse Vecht is nauw samengewerkt om te komen tot 

dit definitieve ontwerp. GS wordt gevraagd het definitieve ontwerp vast te stellen, waarna bewoners van de 

Bethunepolder  en belanghebbenden geïnformeerd kunnen worden en de uitvoering verder voorbereid kan 

worden.  

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Na vaststelling van het definitieve ontwerp herinrichting Bethunepolder  wordt de realisatie van Utrechtse 

natuurdoelen in de Bethunepolder en in het Noorderpark voorbereid en start realisatie: november 2012. 

 

Financiële consequenties 
Het projectbudget is €3.410.000,-, en wordt gefinancierd wordt vanuit rijksmiddelen voor landrichting cf.  

bestuursovereenkomst ILG. 
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Vervolgprocedure/voortgang 
Parallel aan het definitief  ontwerp Herinrichtingsplan Bethunepolder, bereidt het waterschap AGV het 

watergebiedsplan voor, inclusief een nieuw peilbesluit en hebben de terreinbeheerders een Beheerplan voor de 

natuur opgesteld. De gemeente Stichtse Vecht wijzigt het bestemmingsplan buitengebied Maarssen. 23 mei is 

een info bijeenkomst georganiseerd voor bewoners van de Bethunepolder. In het najaar, na vaststelling van het 

watergebiedsplan wordt het herinrichtingsplan aanbesteed, waarna de uitvoering gestalte kan krijgen.  
 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van het Definitief Ontwerp Herinrichtingsplan Bethunepolder. 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 

De secretaris, H. Goedhart 

 


