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VERWORPEN

Motie Inhoudelijke Regie Groot Mijdrecht Noord

Provinciale Staten van de provincie Utrecht, in vergadering brjeen op 8 december 2008

Constatersnde dat:
o De oorsprong en essentie van het probleem van Groot Mijdrecht Noord de buitengewoon grote

hoeveelheid brakke en voedselrijke uitlaat naar de omgeving is;
o In een omgeving veel groter dan de polder zelf grote ecologische schade wordt aangericht, ook

in natuurgebieden;
o De doelen van de Kaderrichtlijn Water bij het handhaven van de huidige situatie niet kunnen

worden gehaal(
o Het streekplan Groot Mijdrecht Noord noemt als waterbergingslocatie in geval van

calamiteiten
o Groot Mijdrecht Noord een essentièle schakel is in deNatte As.
o De probleemanalyse van Groot Mijdrecht Noord na de nadere onderzoeken in essentie niet is

gewijzigd;
o De Riiksoverheid een duurzame oplossing wwú;
o De oorsp'ronkelijke varianten om verschillende redenen zijn vervallen;
o Er een voorstel ligt dat uitgaat van een vorn van vernatting;

Overwegende dat:
. GS in antwoord op schriftelijke.vragen heeft bevestigd dat de probleemanalyse in essentie

hetzelfde is gebleven;
o Dafdaarmee het aanvaarde amendement van februari 20ù7,waafin vernatting onontkoombaar

werd geacht, van kracht blijft; .
o Een aanvaardbare oplossing het essentiéle probleem moet aanpakken, nl. substantièle

vermindering van uitlaat van grbte en wisselenile hoeveelhedenbrak en voedseìrìjk water;
o PS groot belang hechten aan een goed functionerend, duurzaam en toekomstbestendig

watersysteem en het halen van de doelen van de Kadenichtlijn Water;
o PS nog altijd groot belang heohten esn een zorgwldigover.legmet betrokkenen;
r Dat het in de motie van februari 2007 bepleitte proces inmiddels onder veel grotere tijdsdruk

komt te staan;
r Dat een duurzame oplossing zonder grote gevolgen op langere termijn voor ile toekomst van

een deel van de bewoners niet mogelijk is en dat dit feit onder ogen moet worden gezien;
o Dat dit het voeren van overleg over de toekomst van Groot Mijdrecht Noord alleen maar

belangrijker maakt;

Spreken als hun mening uit:
o Dat PS en GS heldorheid moeten verschaffen aan de bewoners welke inhoudelijke doelen

bereikt moeten worden, en wat de inhoudelijke opgave is;
o Dat GS het proces van herontwikkeling helder moet regisseren, waarbij binnen de gestelde

doelen en randvoorwaarden ruimte is voor maatwerk;
o Dat GS voor het komende ffaject relevante betrokken partijen dient uit te nodigen voor een

overleggroep om hen hierover te consulteren;
o Dat bij schade 100% schadeloosstelling in het vooruitzicht moet worden gesteld;

En gaan over tot de orde van de dag.
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