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Motie ?
!FIGETF'trK.KEN

provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 5 febru ari 2007 , handelende
inzake het GS voorstel 19 december 2006, dienst REG, nummer 2006REG37772i ,

Constaterende
1. Dat het proces inzake het overleg met de belanghebbenden in de polder

zodanig is verlopen dat van een voor de polder enigszíns te verteren besluit
geen sprake is;

Z. Óat het besluit tot fixatie en op termijn verhoging van het peif vernattingrzeer
verstrekkende gevolgen heeft voor de inwoners;

3. Dat het besluit niet uóorziet in een adequate regeling voor "warme sanering"';
4. dat de huidige besluitvorming is qua t'rjdsplanning is ingegeven door een

mogelijkheid van "Haags Geld", en dat de geprojecteerde zorgvuldige
besluitvorming over dJontwikkelde scenario's hierdoor alleen gericht kan zijn
op vernatting van de Polder;

Overwegende:

1. dat er een duurzame oplossing moet komen voor de problematiek van de
polder Groot Mijdrecht na2012;

Z. dat het beleid Oàt is neergelegd in het Heríjkte Pfan De Venen onverkod wordt
uitgevoerd met als consequentie dat landbouw in het westelijk deel van de
polder tol2012 mogelijk blijft;

Dragen het college oP:

L als uitgangspunt b'rj de uitvoering van het besluit te hanteren een optimale
uitvoeing van het Herijkt Plan De Venen, dat minimaal tot 2012 van grote
betekenis is voor een duurzame oplossing voor de problematiek van de polder

Groot Mijdrecht Noord;

2. een werkgroep in te stellen met daarin een vertegenwoordiging van de
bewoners van de polder Groot Mijdrecht, een vertegenwoordiging van de
gemeente De Ronde Venen en een vertegenwoordiging van de provincie
Ùtrecht. Deze werkgroep zalworden voorgezeten door een onafhankelijk
voorzitter, die het vertrouwen dient te genieten van alle leden van de
werkgroep;

3. de taak van de werkgroep gemeenschappelijk te concretiseren.
primair betreft dit het verzamelen en analyseren van alle feiten, die relevant
zijn voor een duurzame oplossing voor de polder Groot Mijdrecht Noord,
waarin mede begrepen het geven van inzicht in de maatschappelijke kosten
en baten in relatie tot de ruimtelijke context van het project Groot Mijdrecht
Noord. De werkgroep kan externe deskundigheid inhuren op kosten van de
provincie Utrecht tot een maximum van € 50.000,=. Deze inhuur kan zich ook
uitstrekken tot het analyseren van het voorliggend materiaal en het doen van
nader onderzoek naar nog ontbrekend materiaal. Een en ander dient te
resulteren in een gezamenlijk door de werkgroep gedragen feitenrelaas in de
vorm van een rapport;



de werkgroep op te dragen voor 1 november 2007 dit rapport uit te brengen
aan Provinciale Staten en de gemeenteraad van De Ronde Venen die het ter
beschikking stellen aan de inwoners van de polder Groot Mijdrecht Noord;

vervolgens onze Staten voorstellen aan te bieden voor het vervolgtraject,
gericht op het voor de zomer van 2008 ontwikkelen van en het nemen van
besluiten over plannen met als uitgangspunt een duurzame toekomst van de
polder Groot Mijdrecht Noord

de besluitvorming van het gestelde onder 5 op transparante wijze plaats te
laten vinden, waartoe het wordt geflankeerd door een op het proces
toegesneden communicatie, gericht op het zo veel mogelijk creèren van
draagvlak;

in de besluitvorming mede te komen tot een adequaat financieel flankerend
beleid ter compensatie van eventuele schade die de burger leidt door te
maken beleidskeuzes;

met het Rijk en anderen onderhandelingen te starten over de financiering van
een duurzame oplossing van de problematiek van de polder Groot Mijdrecht
Noord;

de statencommissie REG met uitnodiging aan WEM periodiek te informeren
over de uitvoering van dit besluit.
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