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In een extra commissievergadering heeft de commissie RGW uitgebreid stil gestaan bij het 
Statenvoorstel Groot Mijdrecht Noord.De commissievergadering werd vooraf gegaan door de inbreng 
van een viertal insprekers uit of verbonden met het gebied, die zich allen kritisch betoonden over het 
gevolgde proces.. 
De fractie van het CDA deed in de eerste bijdrage het voorstel om de ontwikkeling van de nieuwe, 
zevende strategie, ter vervanging van de zes oude strategieën, uit te voeren in een 
gebiedscommissiestructuur vergelijkbaar met het reconstructieproces. Waarbij deze gebiedscommissie 
dient te opereren binnen de vier voorwaarden, zoals geformuleerd in het Statenvoorstel. Hierbij 
moeten nadrukkelijk de bewoners worden betrokken naast andere maatschappelijke organisaties als 
Waterschap AGV, Gemeente De Ronde Venen, LTO, Natuurmonumenten.  
Vrijwel alle fracties reageerden ieder op eigen wijze in beginsel positief op dit voorstel, behoudens de 
fracties van GroenLinks en D66. Verder wezen veel fracties op het belang van een heldere opdracht 
aan een mogelijke gebiedscommissie. De fractie van de CU gaf daarnaast aan te hechten aan een 
onafhankelijk voorzitterschap van een mogelijke gebiedscommissie. De fractie van de SGP gaf aan 
mogelijk te amenderen op het punt van de gestelde voorwaarden. 
Alle fracties gaven aan dat zij minder gelukkig waren met het communicatieproces van de afgelopen 
weken. Tegelijk deden de fracties een beroep op de reflectiegroep van bewoners om opnieuw weer 
mee te doen met het proces. 
Andere punten van het Statenvoorstel die speciale aandacht kregen in de behandeling: 
-het tijdpad: verschillende fracties gaven aan dat het proces van een gebiedscommissie meer tijd zou 
moeten kunnen vergen, dan het nu genoemde aantal maanden in het Statenvoorstel; 
-de voorwaarden: diverse fracties besteedden aandacht aan de voorwaarden. De meeste fracties 
vonden de voorwaarden uit de statenbrief goed en noodzakelijk. Enkele fracties vonden echter dat de 
voorwaarden te weinig precies geformuleerd waren; 
-stand van zaken financiën: de gedeputeerde gaf ter plekke een aantal budgetten aan waarover 
waarschijnlijk onder voorwaarden beschikt kan worden. Hij zegde toe dat deze genoemde budgetten, 
nog schriftelijk op een rijtje gezet worden voor de PS-vergadering van 8 december 2008. 
De gedeputeerde gaf aan positief te staan tegenover het verkennen van de mogelijkheid van een 
gebiedscommissie ter uitwerking van de zevende strategie. Daarbij geldt voor hem wel dat de 
voorwaarden uit het statenvoorstel hard zijn. Hij gaf ook aan dat de staatssecretsaris van Verkeer en 
Waterstaat de voorwaarde van een duurzame oplossing, die ook rekening houdt met de bovenregionale 
aspecten hard stelt. Hij gaf verder aan alle positieve elementen uit de zes bestaande strategieën in 
beginsel voor de zevende beschikbaaar zijn. Gedeputeerde zegde toe dat hij voor de Statenvergadering 
van 8 december nog een nadere stand van zaken met betrekking tot het voornemen van het instellen 
van een gebiedscommissie zal geven, onder meer op het punt van de inhoud van de opdracht. 
Ook de gedeputeerde deed eveneens een oproep aan de bewoners om deel te nemen aan het 
gebiedsproces. De gedeputeerde zegde een afschrift toe van de brief die hij recent als antwoord aan de 
reflectiegroep heeft gestuurd. 



Met in acht neming van het bovenstaand, acht de commissie RGW het Statenvoorstel rijp voor 
Statenbehandeling. 
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