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Met het aantreden van het nieuwe kabinet is het onzeker geworden of de ecologische 
hoofdstructuur (EHS) nog volledig wordt aangelegd. Het is onduidelijk of het verbinden van 
natuurgebieden nog kan rekenen op steun van het Rijk. Steun in politiek, maatschappelijk en 
financieel opzicht. 
 
Wij weten niet welke effecten dit zal hebben op het plan dat de provincie Utrecht in 
samenwerking met Natuurmonumenten, Waternet, onze gemeente en ons (als bewoners-
delegatie) heeft opgesteld. In dit plan wordt in een deel van de polder Groot Mijdrecht Noord-
oost natte natuur gemaakt, een ander deel blijft ongeveer zoals het is, de mensen blijven 
wonen en de wegen blijven liggen.  
 
Wij hebben ons als bewonersdelegatie altijd sterk gemaakt voor een duurzaam en 
betaalbaar plan met voor de ondernemers en bewoners leefbare natuur. We gaan voor 
duidelijkheid en snelheid. Duidelijkheid zodat we weten waar we aan toe zijn en een snelle 
realisatie van het plan zodat eindelijk de rust in onze polder voor lange tijd terugkeert.  
 
Maar wij weten niet of dit plan wel betaald kan worden. We weten dat het Rijk fors gaat 
bezuinigen en dat de provincie Utrecht het toch wil uitvoeren en het desnoods zelf wil 
betalen. Maar ook de provincie zoekt naar bezuinigingen. En we weten ook dat er in maart 
2011 statenverkiezingen aan komen. Ook daarna kan er bij de provincie (afhankelijk van de 
verkiezingsuitslag) een totaal nieuwe opstelling komen.  
 
De provincie bezit veel grond in onze polder en heeft er al veel geld in zitten. We vinden het 
daarom in het belang van de polder dat we een goed contact houden met de provincie en 
blijven ook bereid constructief samen te werken. Maar aan de andere kant kunnen we ook 
niet doen alsof er niets aan de hand is en zo doorgaan. Alsof er geen nieuwe politieke 
werkelijkheid is met grote financiële onduidelijkheid. We vinden het dan ook beter op dit 
moment een pas op de plaats te maken.  
 
We kiezen de ruimte om te kijken hoe de ‘grootmachten’ Rijk, provincie Utrecht en 
Natuurmonumenten hun discussies met elkaar afronden zodat we helder kunnen zien welke 
effecten dat heeft op het plan. Wij melden jullie dan ook dat wij ons lidmaatschap van de 
stuurgroep Groot Mijdrecht Noord-oost hebben opgeschort tot 1 mei 2011.  
 
Daarna willen we conclusies trekken of het plan er nog steeds zo bijstaat als bedoeld. En 
vervolgens die conclusies eerst met alle ondernemers en bewoners van de polder delen.  
 
Wij vinden het erg jammer dat het Rijk, na onze polder eerst nieuwe natuur te hebben 
opgedrongen, nu weer zoveel onzekerheid voor de toekomst creëert.  
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