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Inleiding 

Naar aanleiding van geconstateerde lokale en regionale waterproblemen hebben Provincie Utrecht, 
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, Gemeente De Ronde Venen en expertisenetwerk 
gebiedsontwikkeling Habiforum een verkenning uitgevoerd naar de toekomst van polder Groot 
Mijdrecht Noord, ten westen van de Vinkeveense Plassen. Op basis van nader onderzoek naar de 
fysieke opgaven in het gebied zijn vijf strategieën uitgewerkt,  beoordeeld en vergeleken met de 
situatie dat niet wordt ingegrepen. Hiervoor zijn verschillende werkdocumenten opgesteld die 
voorlopig zijn samengevat en voorzien van een beoordelingsschema.  
 
Voorgesteld wordt dat PS de kaders stelt voor een strategiekeuze medio 2007, waaraan voorafgaand 
een aantal aspecten nader moet worden uitgewerkt die een zorgvuldig en weloverwogen besluit  
mogelijk maken.  Het verkrijgen van concreet zicht op middelen voor realisatie  heeft de hoogste 
prioriteit. Helderheid en voldoende perspectieven voor bewoners, financieel of ruimtelijk, zijn een 
uitdrukkelijke voorwaarde om een stap in de goede richting te zetten wat betreft acceptatie door 
bewoners en ondernemers.  
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Ontwerp-besluit 

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 5 februari 2007; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 19 december 2006, dienst REG, nummer 2006REG3772i 
 
Gelezen:  
De voorlopige samenvatting van de verkenning Groot Mijdrecht Noord waarin de problematiek en de 
uitgewerkte strategieën voor de toekomst van polder Groot Mijdrecht Noord zijn toegelicht, 
 
Overwegend:  
• dat verder verlagen van het waterpeil volgens deskundigen niet verantwoord is en de 

waterproblematiek er toe leidt dat het huidige waterbeheer op termijn niet kan worden voortgezet, 
• dat uitblijven van peilverlaging ernstige knelpunten voor de landbouw veroorzaakt en deze functie 

de komende decennia geleidelijk aan onmogelijk wordt, 
• dat alle strategieën, behalve Niets Doen,  realisatie van de EHS in het oostelijk deel van de polder 

omvatten en recht doen aan de afspraak in Plan de Venen dat landbouw in het westelijke deel van 
de polder mogelijk is tot minimaal 2012, 

 
Gelet op:   
• de noodzaak van concreet zicht op financiële middelen en een zorgvuldige afweging van belangen 

voordat duidelijkheid kan worden gegeven over de toekomst van de polder, 
• de behoefte om kaders te stellen aan de keuze voor een voorkeursstrategie in verband met het 

verkrijgen van concreet zicht op de financiële haalbaarheid, 
• het belang om bij iedere keuze bewoners en ondernemers volwaardige perspectieven te kunnen 

bieden, 
 
Besluiten:  
 
1. Dat in polder Groot Mijdrecht Noord geen peilverlaging plaats vindt en op lange termijn 

peilverhoging,  en dus  deze polder op lange termijn niet meer kan worden bestemd als 
landbouwkundig gebied.  

2. Medio 2007 een voorkeursstrategie te kiezen, en hieraan de voorwaarde te verbinden dat realisatie 
financieel haalbaar is. 

3. Voor het maken van deze keuze meer informatie nodig te hebben over de financiële haalbaarheid, 
de hiërarchie in urgenties, maatschappelijke kosten en baten van strategieën en de inpassing in 
brede context van het Groene Hart en de omgeving, en GS opdracht te geven waar nodig reeds 
beschikbare informatie aan te vullen en te structureren. 

4. Dat GS de resultaten van de verkenning kunnen gebruiken voor onderhandelingen met rijks- en 
regionale partners. 

 
voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Wettelijke grondslag 
Wet op de Ruimtelijke Ordening: streekplan 
Wet op de Waterhuishouding: waterhuishoudingsplan en peilbesluit 
 
Beoogd effect 
Streven is een haalbare, betaalbare en duurzame inrichting van Groot Mijdrecht Noord. Uitgangspunt 
is zoveel mogelijk waterproblemen op te lossen, ruimtelijke ontwerpen mogelijk te maken die passen 
in de context van het Groene Hart en de Noordvleugel van de Randstad, rekening houdend met 
bestaande afspraken in Plan de Venen (landbouw tot minimaal 2012 in westelijk deel, 
natuurontwikkeling in oostelijk deel). Per strategie verschillen de effecten. Zie voorlopige 
samenvatting verkenning. 
 
Argumenten 
Zie voorlopige samenvatting verkenning en beoordelingsschema.  
Beslispunt 1: Deskundigen vinden verdere peilverlaging in Groot Mijdrecht Noord niet verantwoord. 
Peilverlaging verhoogt de kwetsbaarheid van het watersysteem, veroorzaakt meer wellen (spontaan 
opborrelend water), grotere risico’s op opbarsting van de bodem en grotere waterkwaliteitsproblemen 
in de omgeving, terwijl de Europese Kaderrichtlijn Water naar verbetering streeft. Bij het uitblijven 
van peilverlaging ondervindt het agrarisch gebruik steeds ernstiger knelpunten. Op lange termijn 
wordt landbouw in het overgrote deel van de polder onmogelijk: eerst in de lage delen, dan geleidelijk 
aan in de hoge delen. Peilverhoging is nodig om waterproblemen structureel aan te pakken. Het 
voorgaande impliceert dat de strategieen Niets Doen, Plan de Venen en Technieken slechts tijdelijk 
soelaas kunnen bieden als tussenstap naar een einddoel. Uitgangspunt bij alle strategieën, behalve bij 
Niets Doen, is dat een groot deel van de polder, met de aanleg van de EHS, in de toekomst een 
onmisbare schakel van de Natte As vormt. 
Beslispunt 2: Constaterende dat agrarisch gebruik op lange termijn onmogelijk is,  is zo snel mogelijk 
duidelijkheid nodig over de toekomst van de polder en concreet zicht op financiële middelen om 
bewoners en ondernemers volwaardige perspectieven te bieden. 
Beslispunt 3: Voor het maken van een keuze hebben beslissers behoefte aan aanvullende informatie. 
Dit betreft, naast de financiële haalbaarheid, de hiërarchische structurering van ruimtelijke spanningen 
en kansen, maatschappelijke kosten en baten, de samenhang van strategieën met de brede context van 
het uitvoeringsprogramma Groene Hart, de Noordvleugel van de Randstad en de wateropgaven in het 
aangrenzende deel van Provincie Noord Holland. Dit inzicht is op korte termijn te verschaffen. 
Beslispunt 4:  Om een strategie te realiseren volgens de beschreven hoofdrichting moet duidelijkheid 
ontstaan over de financiële haalbaarheid. Het resultaat van de onderhandelingen met rijks- en 
regionale partners, dat naar verwachting in het eerste halfjaar van 2007 wordt bereikt, wordt aan PS 
voorgelegd bij een definitieve strategiekeuze.  
 
Kanttekeningen 
Of een (zeer) beperkte acceptatie door bewoners van de droogmakerij zelf tot andere kaders noopt, is 
een bestuurlijke en politieke keuze. Helderheid en voldoende perspectieven voor bewoners en 
ondernemers, financieel of ruimtelijk, zijn een uitdrukkelijke voorwaarde om een stap in de goede 
richting te zetten wat betreft acceptatie in Groot Mijdrecht Noord.   
 



PS2007REG04 - 6 - 

 

Financiën 
De financiële haalbaarheid van strategieën is ambtelijk ingeschat maar behoeft nog meer zekerheid 
(zie voorlopige samenvatting). Op basis van de vast te stellen kaders kan in overleg met rijk en 
regionale partners meer zicht ontstaan over de financiële haalbaarheid. Definitieve voorstellen worden 
voorgelegd aan PS. 
 
Juridisch: n.v.t. 
 
Europa 
Beoogde ontwikkelingen zijn mede nodig om te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water, die 
streeft naar verbetering van de waterkwaliteit en de ecologische toestand. In 2009 worden afrekenbare 
doelen afgesproken, derhalve dient dan concreet zicht te zijn op haalbare maatregelen die de 
waterkwaliteit verbeteren. Als gekozen wordt voor Strategie Ophogen is tijdens een planstudie  nader 
onderzoek nodig of problemen te verwachten zijn met Habitat- en Vogelrichtlijn. Bij een keuze voor 
andere strategieën zijn (behalve mogelijk bij Niets Doen) geen problemen te verwachten. 
 
Mandaat: n.v.t. 
 
Realisatie 
Tijdens de verkenning is de haalbaarheid van realisatie positief ingeschat.  Tijdens de planstudie, die 
ongeveer drie jaar duurt, wordt de voorkeursstrategie zodanig uitgewerkt dat het formele projectbesluit 
kan worden genomen. 
 
Communicatie 
PS organiseert op 17 januari 2007 een bewonersavond.  
 
Bijlagen 
Voorlopige samenvatting verkenning gebiedsontwikkeling Groot Mijdrecht Noord, 
beoordelingsschema. 
 

Gedeputeerde staten, 
 

voorzitter, Mr B. Staal 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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