
Aspecten Beoordelaars

Beleid: in lijn met beleid van EU, rijk, 
provincie, gemeente, waterschap.

Ambtelijk medewerkers van 
rijk, provincie, gemeente en 
waterschap.

Effecten: totaal van beoogde fysieke 
effecten en neveneffecten.

Onafhankelijke onderzoeks-
bureaus en deskundigen van 
provincie en waterschap.

Beoordeling van strategieënVerkenning oplossingsstrategieën voor Groot Mijdrecht Noord

Strategieën

                                            
Aspecten

Beleid Effecten Acceptatie
Kosten en bronnen
 van financiering

Gezond evenwicht tussen 
‘people, planet, profit’

Niets doen (ter vergelijking) 
l Stoppen met Plan de Venen.
l Autonome ontwikkeling van ruimtegebruik.
l Geen verdere peilverlaging. 
l Geleidelijk natter.

Plan De Venen (realisatie tot 2025)
l Oostelijk deel aangesloten EHS-natuur.
l Westelijk deel landbouw tot minimaal 2012.
l Fixatie van waterpeil en landbouw mogelijk
      faciliteren met beperkte ophoging.
l Deel van water beperkt zuiveren.

    

Technieken (realisatie tot 2025)
l Inrichting en gebruik als Plan de Venen.
l Deel van kwelwater ondergronds 

rondpompen.
l Water deels beperkt, deels geavanceerd 

zuiveren tot drinkwater.

Meegroeien (realisatie tot 2050)
l Geleidelijk veranderend gebruik en beperkte 

bouw van (vervangende) woningen op 
terpen.

l Voorlopig fixatie van waterpeil.
l In 2050 waterpeil ± 2,5 meter hoger en 

aaneengesloten EHS-natuur.

Ophogen (realisatie tot 2040)
l Functies nader te bezien.
l Aanleg van EHS-natuur en woningen te 

overwegen.
l Maaiveld en waterpeil ± 2,5 meter hoger.

Plas (realisatie tot 2025)
l Lokaal wonen en werken aan het water.
l Aaneengesloten EHS-natuur.
l Waterrecreatie.
l Waterpeil ± 2,5 meter hoger.
l Voorraad schoon water voor Botshol en 

Vinkeveense Plassen.

H A A L B A A R B E T A A L B A A R D U U R Z A A M

Zeer gunstig Groen

Gunstig Lichtgroen

Neutraal Geel

Ongunstig Lichtrood

Zeer ongunstig Rood

Bestuurders en volksvertegenwoordigers van Provincie 
Utrecht nemen het voortouw bij de besluitvorming. 
Zij stemmen dit af met Hoogheemraadschap Amstel, 
Gooi en Vecht en Gemeente De Ronde Venen. De 
gekozen voorkeursstrategie wordt nader uitgewerkt in 
een planstudie, die ongeveer drie jaar in beslag neemt. 
Daarna volgt een definitief besluit voor realisatie.

1			Duurzaam	houdt	in	dat	er	een	evenwicht	ontstaat	tussen	economie,	ecologie	(waaronder	water)	en		 	
				sociaal-culturele	aspecten.	Toekomstige	generaties	hebben	zoveel	mogelijk	profijt	van	de	inrichting	
				en	problemen	worden	daar	aangepakt	waar	ze	ontstaan	zonder	afwenteling	naar	anderen.	

Uitdrukking beoordeling

 

Acceptatie door bewoners en 
ondernemers van GMN (linksboven) 
en De Ronde Venen (rechtsonder).

Projectteam op basis van 
gesprekken met bewoners en 
ondernemers.

Beoordeling	strategieën	GMN	-	december	2006.	Voor	een	toelichting	zie	www.grootmijdrechtnoord.nl

Kosten en bron van financiering. Raming kosten door financieel 
deskundigen en planeconomen 
onder verantwoordelijkheid 
van projectteam. Bronnen van 
financiering door projectteam.

Duurzaam voor GMN als gebied
(economisch, ecologisch, sociaal-
cultureel)1 in context van omgeving 

op korte en lange termijn.

Deskundigen van overheden,
universiteiten en 
maatschappelijke organisaties.

dekking ontoereikend 
voor oorspronkelijke 

ambities

dekking ontoereikend 
en nog niet zeker

dekking kansrijk maar 
nog niet zeker


