
Amendement samenwerken aan de toekomst van de polder Groot
Mijdrecht Noord

Provinciale Staten van utrecht bijeen op 5 februari 2007, besprekend de Kaders
voorkeursstrategie Groot Mij drecht Noord (p 52 007REG04),

Gelezen:
De voorlopige samenvatting van de verkenning Groot Mijdrecht Noord waarin de
problematiek en de uitgewerkte strategieen voor de toekomst van de polder Groot Mijdrecht
Noord zijn toegelicht,
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Overwegen
o dat er een duurzame en betaalbare oplossing moet komen

milieuproblematiek van de polder Groot Mijdrecht en dat
vernatting van de polder;

o dat voor de periode tot2012 het beleid dat is
onverkort wordt uitgevoerd;

neergelegd in het Herijkt Plan De Venen

o dat voor de periode na20l2 de opties Niets Doen en De Venen geen duurzame
oplossing bieden en er een ander beleid voor die periode ontwikkeld moet worden;

o dat erbij de direct betrokkenen uit en rond de polder onvoldoende draagvlak is voor
genoemde plannen en voor de fixatie van het waterpeil;

Besluiten
1. het aan hen voorgelegde ontwerpbesluit te vervangen door dit besluit;
2. Gedeputeerde Staten op te dragen een overleggroep in te stellen met daarin een

evenredige vertegenwoordiging van eneruijds de provincie en van de gemeente De
Ronde Venen en anderzijds belangengroepen van bewoners en gebruikers van deze
polder;

3. dat de overleggroep wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, benoemd
met instemming van de leden van de overleggroep;

4. dat de taak van de overleggroep is hetverzarrrelen en interpreteren en eventueel
aanvullen van de bestaande gegevens die relevant zijn voor een duurzame, betaalbare
en haalbare oplossing voor de polder Groot Mijdrecht Noord;

5. dat de overleggroep hierbij de mogelijkheid heeft deskundigen in te schakelen op
kosten van de Provincie Utrecht tot een maximum van € 50.000;

6. dat de overleggroep een rapportage vanhaar werkzaamheden en het feitenrelaas aan
de bevolking, de raad en de staten voor I november 2007 aanzal bieden;

7. dat Gedeputeerde Staten op basis van deze rapportage een vervolgtraject starten om
voorstellen te ontwikkelen voor de toekomst van de polder Groot Mijdrecht Noord na
2012 en deze in de zomer van 2008 ter besluitvorming voor te leggen aan Provinciale
Staten:

8. dat de voorstellen vergezeld zullen gaan van een adequaat financieel flankerend beleid
ter compensatie van de schade die de burger lijdt door te maken en gemaakte
beleidskeuzes. Dit kan zowel de overgangssituatie als de definitieve keuzes betreffen;

9. dat de besluitvorming als bedoeld in punt 7 op transparantewljze plaatsvindt en wordt
geflankeerd door een communicatie die zowel in de richting van de bevolking als de
individuele bewoner van de polder en directe omgeving het draagvlak versterkt;



10. dat Gedeputeerde Staten met het Rijk en anderen onderhandelingen starten voor de

financièle onderbouwing van een duurzame oplossing van de problematiek van de
polder Groot Mijdrecht Noord;

I 1. dat in de periode tot het uitbrengen van de rapportage van de overleggroep per I

november 2007 geen feitelijk, structureie wijzigingen in het waterpeil van de polder

Groot Mijdrecht Noord bewerkstelligd worden;
12. Gedeputeerde Staten op te dragen de statencommissie REG periodiek te informeren

over de uitvoerine van dit besluit met een afschrift aan de commissie WEM;

Partij van de Arbeid,

Jan Reerink


