
 

 

Het Pact van Poldertrots 

 

Wij beseffen dat het project Groot Mijdrecht Noord al vele jaren loopt en daardoor veel onrust 

in het gebied heeft veroorzaakt. De bewoners willen duidelijkheid en rust in de polder 

voor de lange termijn. 

De partijen willen er alles aan doen om langdurige rust in de polder Groot Mijdrecht Noord te 

krijgen. Wij zijn er van overtuigd dat met de ‘Versoberde Veenribbenvariant’ nu 

eindelijk een  oplossing komt voor de inrichting van de polder Groot Mijdrecht Noord. 

 

 

Partijen: 
 

1. Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht, krachtens besluit d.d. 
3 april 2012, vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Ruimtelijk Ontwikkeling 
en Landelijk gebied, hierna te noemen: de provincie. 

2. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Ronde Venen, 
krachtens besluit d.d. … april, vertegenwoordigd door de portefeuillehouder 
Ruimtelijke ordening, Landelijk gebied en Groene Hart, hierna te noemen: de 
gemeente. 

3. Het dagelijks Bestuur van  Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, krachtens besluit d.d. 
…. vertegenwoordigd door de dijkgraaf, hierna te noemen: het waterschap. 

4. De Vereniging Natuurmonumenten vertegenwoordigd door de directeur van de regio 
Noord-Holland en Utrecht, hierna te noemen: Natuurmonumenten 

5. De leden van de bewonersdelegatie van de polder Groot Mijdrecht Noord, hierna te 
noemen: bewoners 
 

Gezamenlijk te noemen: “partijen”: 
 
Overwegingen: 
 

1. Gedurende lange tijd is  sprake geweest van onrust in de polder Groot Mijdrecht 
Noord als gevolg van plannen voor de inrichting van het gebied voor natuur. 

2. Er is thans overeenstemming over de te realiseren inrichting, de “Versoberde 
Veenribbenvariant”. De ‘Versoberde Veenribbenvariant’ is in nauwe samenwerking 
Provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen, het waterschap Amstel Gooi en Vecht 
(AGV), de Vereniging Natuurmonumenten en een bewonersdelegatie tot stand 
gekomen. 

3. Het is voor provincie, gemeente en terreinbeheerder wenselijk deze 
inrichtingsvariant te realiseren. Het waterschap zal loyaal meewerken aan het 
realiseren van de inrichtingsvariant. 

4. Daartoe dienen de noodzakelijke publiekrechtelijke besluiten te worden genomen. 



 

 

5. Het is bovendien wenselijk deze inrichtingsvariant te bestendigen op langere termijn, 
zodat een duurzame oplossing ontstaat voor Groot Mijdrecht Noord en rust in de 
polder ontstaat. 

6. De ‘Versoberde Veenribbenvariant’ is vastgesteld door Provinciale Staten op ……. 
2012 met kaart (eindbeeld variant 8). De hoofdpunten uit de ‘Versoberde 
Veenribbenvariant’ zijn: 

 Wat bestemmingen betreft is de schets van het eindbeeld (24 januari 2012) 
maatgevend; daarin is een deel van het gebied aangewezen voor 
moerasnatuur. De rest van het gebied is aangewezen als grasland met 
natuurdoeltypen (1) kruiden- en faunarijk grasland en (2) vochtig hooiland.  

 Verwerving van gronden door de provincie geschiedt op basis van 
vrijwilligheid van de grondeigenaren. Er zal geen onteigening plaatsvinden. 

 Bebouwing en infrastructuur blijven behouden. Eerder door de provincie 
aangekochte woningen worden zo snel als mogelijk te koop aangeboden. 

 Wat de inrichting betreft: moeras wordt aangelegd, kades worden 
gerealiseerd, sommige gronden worden afgeplagd (alleen in het westelijke 
deel). 

 Instellen van een flexibel peil in het moerasgedeelte en peilhandhaving in de 
overige gebieden (‘graslanden’). 

 Het beheer vindt plaats op basis van vrijwilligheid door Natuurmonumenten, 
particulieren en agrarische natuurverenigingen of – voor de tussenliggende 
periode tot functiewijziging – door agrarisch natuurbeheer door particulieren 
(alleen ter plaatse van de ‘graslanden’). 

7. Voor een gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar eerder genoemd 
statenvoorstel. Hierna wordt aan de inrichtingsvariant gerefereerd als “het 
eindbeeld”. 

 

Komen het volgende overeen: 

1. Vooruitlopend op de wijziging van functie, van agrarisch naar natuur, worden door 
partijen in beginsel geen inrichtingsmaatregelen getroffen, zoals bijvoorbeeld het 
aanleggen van moerasnatuur. Uitgangspunt is dat wijziging van functie  alleen 
plaatsvindt bij voldoende grote blokken. 

2. De provincie is verplicht zich in te spannen om het eindbeeld, vrijwilligheid en 
overeengekomen afspraken op te nemen in de Provinciale Structuurvisie en voorts 
om alle bevoegdheden in te zetten die nodig mochten zijn om het eindbeeld vast te 
leggen en uit te voeren. 

3. De gemeente is verplicht zich in te spannen om het eindbeeld op te nemen in een 
bestemmingsplan en voorts om alle bevoegdheden in te zetten die nodig mochten 
zijn om het eindbeeld vast te leggen en uit te voeren. 

4. Het waterschap is verplicht zich in te spannen om de benodigde besluiten te nemen, 
teneinde het eindbeeld en de uitvoering daarvan mogelijk te maken, zoals 
peilbesluiten en beheerplannen. 

5. Natuurmonumenten onderschrijft het streven om tot realisering van het eindbeeld te 
komen. 



 

 

6. De leden van de bewonersdelegatie onderschrijven het streven om tot realisering van 
het eindbeeld te komen.  

7. Partijen zijn verplicht zich in te spannen om het in publiekrechtelijke besluiten 
vastgelegde eindbeeld voor 50 jaar in stand te laten.   

8. Maatschappelijke ontwikkelingen en politiek-bestuurlijke keuzen kunnen aanleiding 
geven gedurende de looptijd van deze verklaring beleidskeuzen te maken die 
afwijken van het eindbeeld. Wanneer dergelijke beleidskeuzen aan de orde zijn dient 
adequaat te worden gemotiveerd waarom het eindbeeld niet kan worden 
gehandhaafd. Dit moeten redenen van openbaar belang zijn. Bovendien wordt een 
besluit tot afwijking van het eindbeeld niet genomen voordat eerst overleg is 
gepleegd met de andere bij deze intentieverklaring betrokken partijen. Het 
bestuursorgaan dat moet inspelen op bedoelde ontwikkelingen en keuzen neemt het 
initiatief tot het overleg. Deze intentieverklaring tast hiermee niet de 
publiekrechtelijke bevoegdheid aan van de deelnemende bestuursorganen. 

 
 

 

Ondertekening 


