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Titel : Groot Mijdrecht Noord, twee inrichtingsvarianten (Schetsontwerp en 
Veenribbenvariant)  

Advies van de commissie: 
 
De commissie complimenteerde allereerst alle betrokkenen bij de totstandkoming van het voorliggende 
voorstel. Van moeizaam dossier naar kansrijk dossier met een hersteld vertrouwen. Een vertrouwen dat ook 
bij de verdere uitwerking van het voorstel in een schetsontwerp van het inrichtingsplan van het grootste 
belang wordt geacht. De commissie ervoer het voorstel als een reële balans tussen de natuurwaarden en de 
belangen van de bewoners. Het bereikte draagvlak rechtvaardigt het niet kunnen realiseren van alle 
oorspronkelijke natuurdoelen. Erkend wordt dat het de verdere uitwerking al werkende het karakter van een 
groei-/ontwikkelmodel kan krijgen met alom kansen.   
Het ontwerp-besluit zal nog worden gewijzigd op het onderdeel van het formuleren van de doelstellingen 
op het gebied van water en natuur, zo zei de gedeputeerde toe.  
 
Aan de hand van de gestelde vragen werd verder duidelijk dat: 

- op basis van dit voorstel nog veel zal moeten worden uitgewerkt met behoud van het gecreëerde 
draagvlak; 

- de instandhouding van de bebouwing als voorwaarde geldt, inclusief de bijgebouwen en de 
vrijwilligheid van de bewoners uitgangspunt is, tegen volledige schadeloosstelling bij eventuele 
verkoop, waarbij in 2013 de balans zal worden opgemaakt;  

- de financiële middelen realistisch zijn ingeschat; 
- het college van B&W van De Ronde Venen en het Waterschap AGV een positieve grondhouding 

hebben richting gemeenteraad en het DB van het waterschap, vertrouwen in die besluitvorming is 
reëel; 

- de verkeersafwikkeling in het inrichtingsplan wordt meegenomen; 
- bij de invulling van de flora in het gebied gekeken zal worden naar de consequenties van 

fouragering van de ganzen; 
- de in het eerder vermelde statenvoorstelde € 8 mln AVP middelen beschikbaar blijven voor de 190 

ha onbegrensde EHS in GMN-West (waarover in 2012 een besluit zal worden genomen);   
- op verzoek van de staten het eerste beslispunt zal worden aangevuld met de concrete natuurdoelen.  

De bestaande tekst: `Besluiten dat: 1. Voor de inrichting van GMN-oost de Veenribbenvariant de 
voorkeur heeft boven de variant van het Schetsontwerp. De beschrijving van de 
Veenribbenvariant, zoals weergegeven in de bijlagen, wordt hiertoe vastgesteld als basis voor het 
opstellen van een inrichtingsplan voor GMN-oost.´ wordt aangevuld met:  
‘Voor de natuurdoelen betekent dit dat op termijn in ca de helft van GMN-oost een hoogwaardig 
moeras gerealiseerd kan worden. Vooralsnog zal het gebied functioneren als kerngebied voor de 
meer gewone moerasvogels. In de uitvoering zal geprobeerd worden voldoende natuurdoelen te 
realiseren, zodat het gebied ook als broedhabitat kan functioneren voor populaties van de meer 
kritische moerasvogels. ‘ 

 
De gedeputeerde sloot af met de toezegging dat na het zomerreces hij met een procesvoorstel voor het 
verdere traject zal komen. Vanaf nu zal weer een normaal tempo worden aangehouden bij de verdere 
uitwerking.    
 
De commissie gaf het voorstel met een positief advies vrij voor bespreking in de statenvergadering van 28 
juni a.s.  
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