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Bijlage(n): Rapport technische omschrijving van de ‘versoberde Veenribbenvariant’ inclusief 

weergave van het eindbeeld.    

 

Aan Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

Op 28 juni 2010 hebben uw staten de Veenribbenvariant vastgesteld als basis voor de toekomstige 

inrichting van Groot Mijdrecht Noord-oost (GMN-oost). De Veenribbenvariant sluit aan bij uw 

eerdere besluit van 6 juli 2009 om voor de inrichting van GMN-oost verder te gaan met Plan van 

Aanpak de Venen (1998) en Herijkt Plan de Venen 2007. 

In de loop van 2010 is er een nieuw regeerakkoord gekomen met voorstellen tot bezuinigingen op de 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS), waarvan GMN-oost onderdeel maakt. Deze bezuinigingen 

noopten tot een herijking van de EHS in alle provincies. Vanuit deze landelijke context is in 2011 een 

nieuwe begroting nodig gebleken en door uw staten vastgesteld in februari 2011. Uw staten hebben 

hierbij uitdrukkelijk gesteld dat "het beschikbaar stellen van passende rijksmiddelen een 

randvoorwaarde is voor het doorzetten van de realisering van de Veenribbenvariant. Indien hier niet 

aan voldaan wordt, zal het doorzetten van de realisering van de Veenribbenvariant worden 

heroverwogen.". 

In het coalitieakkoord 2011 – 2015 van 2 april 2011 is over Groot Mijdrecht Noord opgenomen dat 

indien de rijksmiddelen uitblijven er gekeken moet worden naar een soberder plan met een 

taakstellend budget.  

 

De rijks bezuinigingen op de EHS waren zodanig ingrijpend dat in de 2
de

 helft van 2011 de 

Veenribbenvariant is heroverwogen en er een start is gemaakt met het uitwerken van een ‘Versoberde 

Veenribbenvariant’. 

 

Het project Groot Mijdrecht Noord (GMN) loopt al vele jaren en heeft mede daardoor veel onrust en 

onzekerheid in het gebied veroorzaakt. Wij vinden dat er na zo veel jaren eindelijk duidelijkheid en 

hiermee rust in het gebied moet komen. Met dit statenvoorstel ligt een voorstel van een 

inrichtingsschets op hoofdlijnen voor GMN-oost ter vaststelling voor, waarmee we beogen eindelijk 

langdurige rust in de polder GMN te krijgen. 
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De variant is door de provincie samen met alle betrokken partijen uitgewerkt; de gemeente De Ronde 

Venen, het waterschap Amstel Gooi en Vecht, de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten en 

een bewonersdelegatie.  

 

Voorgeschiedenis 

Afgelopen jaren is de water(kwaliteits)problematiek van GMN uitvoerig onderzocht en zijn 

verschillende oplossingsstrategieën ontwikkeld. Geen enkele daarvan voldeed echter aan alle vooraf 

gestelde randvoorwaarden. Op 6 juli 2009 hebben uw staten daarom besloten om door te gaan met de 

uitvoering van Plan de Venen (1998) en Herijkt Plan de Venen 2007 voor de toekomstige inrichting 

van Groot Mijdrecht Noord. Dit betekende aankopen van de agrarische gronden in het oostelijke deel 

van GMN en waar nodig aankoop van aanwezige bebouwing in dit gebied ten behoeve van het 

realiseren van 395 ha moerasnatuur als onderdeel van de EHS. U had daarbij tevens besloten dat 

Gedeputeerde Staten op zo kort mogelijke termijn een Inrichtingsplan zullen opstellen voor GMN. 

In aansluiting hierop heeft u op 28 juni 2010 ingestemd met de zogenaamde Veenribbenvariant, als 

basis voor het opstellen van een inrichtingsplan voor GMN-oost. In de loop van 2010 is er een nieuw 

regeerakkoord gekomen met voorstellen tot bezuinigingen op de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), 

waarvan GMN onderdeel uitmaakt. Deze bezuinigingen noopten tot een herijking van de EHS in alle 

provincies. Vanuit deze landelijke context is in 2011 een nieuwe begroting van het project GMN-oost 

nodig gebleken en door uw staten vastgesteld op 7 februari 2011. De nieuwe begroting voor de 

Veenribbenvariant ging uit van een lichte versobering, met instandhouding van de uitgangspunten. U 

heeft hierbij uitdrukkelijk gesteld dat het beschikbaar komen van passende rijksmiddelen een 

randvoorwaarde is voor het doorzetten van de realisering van de Veenribbenvariant. Anders zou deze 

variant dienen te worden heroverwogen tot een ‘Versoberde Veenribbenvariant’. In het 

coalitieakkoord 2011 – 2015 van 2 april 2011 is over Groot Mijdrecht Noord opgenomen dat indien de 

rijksmiddelen uitblijven er gekeken moet worden naar een soberder plan met een taakstellend budget.  

 

De rijks bezuinigingen op de EHS waren zodanig ingrijpend dat wij in de 2
de

 helft van 2011, in 

navolging van uw opdracht en de afspraken zoals vastgelegd in het coalitieakkoord, een ‘versoberde 

Veenribbenvariant’ zijn gaan opstellen, tezamen met alle betrokken partijen; de gemeente De Ronde 

Venen, het waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV), de Vereniging tot Behoud van 

Natuurmonumenten en een bewonersdelegatie. 

 

Er is gestart met het maken van een inrichtingsschets op hooflijnen voor GMN-oost, zodat de huidige 

Veenribbenvariant soberder, met een taakstellend budget en via snelle besluitvorming kan worden 

uitgevoerd. Deze ‘versoberde variant’ betekent dat nog steeds op een deel van GMN-oost natte natuur 

ontwikkeld zal worden.  

 

Essentie/samenvatting 

Naar aanleiding van de rijks bezuinigingen op de EHS hebben wij een 'Versoberde Veenribbenvariant' 

uitgewerkt. Deze 'Versoberde Veenribbenvariant' geeft duidelijkheid over de toekomstige inrichting 

van de polder GMN-oost en met deze variant beogen we eindelijk rust in de hele polder Groot 

Mijdrecht Noord te creëren. Er is op hoofdlijnen een inrichtingsschets gemaakt die het eindbeeld van 

de polder GMN-oost weergeeft. Deze variant is een versobering van de Veenribbenvariant op 

middelen en oppervlak moeras maar waarbij de natuurdoelen zo dicht mogelijk in de buurt van die van 

de Veenribbenvariant liggen. 

In onderstaande gaan wij kort in op de door u te nemen beslispunten.  
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Toelichting beslispunt 1: de 'versoberde Veenribbenvariant' als eindbeeld voor de toekomstige 

inrichting van GMN-oost  

Deze ‘Versoberde Veenribbenvariant’ is gebaseerd op de Veenribbenvariant maar is aanzienlijk 

goedkoper. De variant heeft draagvlak bij alle partijen. Bovendien is een eindbeeld weergegeven 

waarmee er meer duidelijkheid wordt gegeven aan de bewoners in de polder. Hiermee beogen we 

langdurige rust in de polder te creëren. 

De technische omschrijving van de ‘Versoberde Veenribbenvariant' inclusief een schets van het 

eindbeeld is weergegeven in bijlage 1. 

Ten opzichte van de Veenribbenvariant zijn delen van het geplande moeras weggelaten die dicht in de 

buurt van de huizen lagen. Op die plaatsen komt nu bloemrijkgrasland in plaats van moeras. In het 

uiterste noorden van het gebied ligt nu een al bestaand moerasgebied: Waverhoek. Daar wordt het 

moeras geoptimaliseerd. Daarnaast worden er drie nieuwe moerasblokken aangelegd. Om deze 

moerasblokken komt een veenrib (een kade) waardoor in het moeras een hoger peil kan worden 

gehanteerd om een optimaal moeras te krijgen.  

  

Toelichting op beslispunt 2: verwerving gronden  

GMN-oost is aangewezen als prioritair gebied (uw besluit van 21 september 2009). Dientengevolge 

kon bij het realiseren van de Veenribbenvariant gebruik worden gemaakt van het instrument van 

‘volledige schadeloosstelling’ en het instrument ‘onteigening’. Met deze nieuwe versoberde variant 

ligt dit anders. 

In GMN-oost worden alleen nog maar gronden verworven op basis van vrijwilligheid, conform de 

heersende marktprijs en zonder volledige schadeloosstelling (zie ook beslispunt 3) waarmee de status 

van prioritair gebied niet meer van toepassing is. 

 

Toelichting op beslispunt 3 en 4: Bewoning en bebouwing  

Net zoals bij de Veenribbenvariant kunnen in geheel GMN-oost alle woningen, (bedrijfs)bebouwing 

en bijbehorende infrastructuur blijven.  

De provincie zal dus geen woningen meer aankopen. De al aangekochte woningen zullen zo snel als 

mogelijk tegen marktconforme prijzen te koop worden aangeboden. Het streven is binnen één jaar na 

dit statenbesluit. Als aankoop van een woning toch noodzakelijk is in het kader van de verwerving van 

een (agrarisch) bedrijf zal de betreffende woning opnieuw op de markt worden gebracht. 

Conform het provinciale beleid zoals neergelegd in de huidige Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 

(PRS) en opgenomen in het ontwerp van de nieuwe PRS zal geen nieuwbouw van woningen worden 

toegestaan. Vervanging van bestaande woningen is, binnen de marges van het bestemmingsplan, wel 

mogelijk. 

 

Wat betreft bedrijfsbebouwing (m.u.v. de bedrijfswoning) kan, binnen de geldende regeling, gebruik 

worden gemaakt van de instrumenten ‘Ruimte voor Ruimte’ of ‘Hergebruik voormalige agrarisch 

bedrijfscomplexen’.  

 

Toelichting op beslispunt 5: Rust in de polder beogen 

Het project GMN loopt al veel jaren en heeft daarmee veel onrust en onzekerheid in het gebied 

veroorzaakt. De bewoners vragen om 50 jaar planologische rust (twee generaties) in de polder Groot 

Mijdrecht Noord. Wij hebben alle begrip voor deze uitdrukkelijke wens van de bewoners. Niettemin 

kunnen wij bestuurlijk juridisch geen harde garanties hierover afgeven. Nieuwe ontwikkelingen en 

gewijzigde omstandigheden kunnen een overheid er vanuit publiekrechtelijke bevoegdheden altijd toe 

dwingen om nieuwe beleidskeuzen te maken en die vast te leggen in een bestemmingsplan. Het 
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bestemmingsplan is het enige instrument in de ruimtelijke ordening, dat juridisch bindend is voor 

zowel overheid als burger. Maar ook een bestemmingsplan geldt niet voor ‘eeuwig’. De gemeente 

dient dit 1 keer in de 10 jaar opnieuw te bezien.  

Met het weergeven van het eindbeeld van de Versoberde variant spreken wij onze intentie uit om rust 

in de polder Groot Mijdrecht Noord te krijgen. Wij zullen ons maximaal inspannen om dit te 

realiseren. Hiertoe zullen wij de betrokken partijen in het gebied blijven betrekken bij het verder 

proces. Het eindbeeld wordt verankerd in de ruimtelijke structuurvisie (PRS), natuurbeheerplan, 

waterbeheerplan en gemeentelijk bestemmingsplan. Tegelijkertijd beseffen wij dat er na zo veel jaren 

onzekerheid duidelijkheid en rust in de polder voor de bewoners essentieel is. Daarom ondertekenen 

betrokken publieke partijen en terreinbeheerder een intentieverklaring waarin de maximale inspanning 

voor langjarige rust in de polder wordt toegezegd. 

 

Toelichting op beslispunt 6: status van GMN-west  

Met het Akkoord van Utrecht is de opgave voor de 190 ha (nog te begrenzen) EHS in GMN-west 

komen te vervallen. Hiermee is in dit deel van GMN een blijvende landbouwfunctie mogelijk en keert 

ook daar de rust terug.  

 

Toelichting op beslispunt 7:  

Het project Groot Mijdrecht Noord is op de projectenlijst van de Crisis- en Herstelwet opgenomen. Er 

is geen reden meer om dit project op de lijst te laten staan omdat voor het project de versnelling voor 

de besluitvormingsprocedures niet meer nodig is.  

 

Toelichting op beslispunt 8: Financiën  

Kosten: 

De kosten voor verwerving van gronden en voor de benodigde inrichtingsmaatregelen conform de 

‘Versoberde Veenribbenvariant’ worden begroot op € 11,5 mln. Bij de berekening is uitgegaan van 

verwerving van alle gronden met agrarische functie. Verwerving is gebaseerd op vrijwillige basis. 

Voortvloeiend uit deze vrijwilligheid kan niet met zekerheid gesteld worden dat alle gronden 

verworven worden binnen de na te streven termijn (2021) waarmee € 11,5 mln. een maximaal bedrag 

betreft.  

Particulier natuurbeheer is ook een mogelijk alternatief, dan worden de gronden niet verworven maar 

omgevormd tot natuur. Hiervoor krijgt de eigenaar een vergoeding van 85% van de marktwaarde. De 

kosten voor verwerving en PN (= vergoeding en inrichtingskosten) zijn even hoog.  

Woningen worden niet meer aangekocht.  

 

De kosten van beheer worden structureel geregeld door de binnenkort te actualiseren beheervisie 

provincie Utrecht. 

 

Dekking: 

De dekking van het maximaal benodigde budget, € 11,5 mln., komt uit de reserve Programma 

Landelijk Gebied. In totaal is per 1 januari 2012 €13,02 beschikbaar voor het project Groot Mijdrecht 

Noord. Het restant, zijnde € 1,52 mln., zal worden overgeheveld naar de reserve Ecoducten. Dit zal 

verder afgehandeld worden in de najaarsrapportage. 

 

Mogelijk vinden er een aantal bedrijfsverplaatsingen plaats binnen het plan ‘Versoberde 

Veenribbenvariant’ wat extra kosten met zich meebrengt. Voor het realiseren hiervan worden de 

opbrengsten van verkoop van al aangekochte woningen en bijbehorende gronden in GMN-oost 
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gereserveerd. Mochten er na afloop van het project middelen overblijven dan komen deze ten gunste 

van het programma-AVP, overeenkomstig het AVP kaderdocument. 

 

Toelichting op beslispunt 9: Vervolgstappen 

Voor het vervolg zijn de volgende stappen voorzien (NB: Voor een toelichting hierop zie de appendix 

op blz. 12 van dit statenvoorstel.) 

 Milieueffectrapport (MER): Er zal een 'vrijwillige' MER worden opgesteld. 

 Inrichtingsplan / ontwerp: de 'Versoberde Veenribbenvariant' is op hoofdlijnen uitgewerkt. Een 

nadere concretisering in de vorm van een Inrichtingsplan /ontwerp is nodig.  

 Procedures natuurwetgeving: tegelijk met het inrichtingsplan / ontwerp zal een aantal procedures 

die voortvloeien uit de natuurwetgeving worden opgestart (toetsing Flora- en Faunawet, Natura 

2000). 

 

Al deze stappen zullen we samen met onze partners en direct betrokkenen uitvoeren: het waterschap 

AGV, Natuurmonumenten, de gemeente en de bewoners. 

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Met dit statenvoorstel komt er duidelijkheid over de toekomstige inrichting van GMN-oost. De 

‘Versoberde Veenribbenvariant’ heeft draagvlak bij alle partijen en laat een duidelijke financiële 

versobering zien t.o.v. de Veenribbenvariant: geen aankoop woningen, geen volledige 

schadeloosstelling, doorverkoop van al aangekochte woningen, minder afplaggen. Ten opzichte van de 

Veenribbenvariant is er ook een inhoudelijke versobering; het aandeel moeras wordt kleiner en er 

komt meer bloemrijk grasland waar mogelijkheden liggen voor Particulier Natuurbeheer. 

 

Dit statenvoorstel, 

 Geeft invulling aan de financiële randvoorwaarde. Voor de realisering van de ‘Versoberde 

Veenribbenvariant’ is aanzienlijk minder budget nodig dan voor de realisering van de 

Veenribbenvariant; 

 Geeft duidelijkheid over de toekomstige inrichting van de polder GMN-oost in de vorm van een 

eindbeeld en; 

 Beoogt daarmee langdurige rust te creëren in de polder GMN; 

Geeft duidelijkheid over de status van GMN-west. Er ligt geen opgave voor de EHS meer. 

 

Financiële consequenties 

Zie onder Toelichting op beslispunt 8: financiën op pagina 4. 

 

Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  

 De verwerving van de gronden is gebaseerd op vrijwilligheid. Voor het draagvlak van deze 

Versoberde Veenribbenvariant is dit een essentieel gegeven. Tegelijkertijd heeft dit als nadeel dat 

niet duidelijk is of het geschetste eindbeeld daadwerkelijk gerealiseerd zal worden en zo ja 

wanneer dat is. 

 De bewoners vragen om 50 jaar planologische rust in de hele polder Groot Mijdrecht Noord. Het 

is bestuurlijk juridisch onmogelijk om 50 jaar planologische rust te garanderen. Het is in strijd met 

de publiekrechtelijke verplichtingen. Tegelijkertijd beseffen wij dat er na zo veel jaren 

onzekerheid duidelijkheid en rust in de polder voor de bewoners essentieel is. 
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Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 

Inhoudelijk zijn er geen alternatieven gezien de natuurdoelen die we minimaal nastreven 

(moerasnatuur van enige omvang) en dat er geen verslechtering mag optreden van de 

waterhuishoudkundige situatie. 

 

 

Voorgesteld wordt te besluiten: 

 

Voor GMN-oost: 

1. Dat de 'Versoberde Veenribbenvariant' als eindbeeld voor de toekomstige inrichting van 

GNN-oost vastgesteld wordt. De technische beschrijving van de 'versoberde 

Veenribbenvariant', inclusief een schets van het eindbeeld, zoals weergegeven in de bijlage, is 

de basis voor het opstellen van een inrichtingsplan voor GMN-oost. 

2. Alle aanwezige agrarische gronden in GMN-oost worden uitsluitend aangekocht op basis van 

vrijwilligheid en tegen betaling van de marktwaarde van deze gronden. Dit betekent dat de 

status prioritair gebied niet meer van toepassing is op GMN-oost.  

3. De bewoning in het gehele gebied kan blijven. Hiertoe worden geen woningen aangekocht dan 

wel, indien aankoop noodzakelijk is voor de verwerving van gronden, worden deze woningen 

opnieuw op de markt gebracht.  

4. De al aangekochte woningen worden opnieuw op de markt gebracht mede ter dekking van het 

risico bedrijfsverplaatsing.  

5. Met dit eindbeeld voor de toekomstige inrichting van GMN-oost wordt een langdurige rust 

(twee generaties) in de polder GMN-oost beoogd. 

 

Voor GMN-west: 

6. De opgave om 190 ha EHS in GMN-west te realiseren komt te vervallen, waarmee in dit deel 

van GMN een blijvende landbouwfunctie mogelijk te maken beoogd wordt en daarmee ook 

langdurige rust. 

 

Voor GMN: 

7. De provincie zal een verzoek indienen bij minister van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie om het project  GMN van de projectenlijst van de Crisis- en Herstelwet te halen.  

Financiën 

8. Voor de volledige inrichting van GMN-oost conform de ‘Versoberde Veenribbenvariant’, de 

kosten op 11,5 mln. euro begroot zijn. Dit bedrag zal worden betaald uit de reserve 

Programma Landelijke Gebied. Het restant over te hevelen naar reserve Ecoducten en dit 

verder af te handelen in de najaarsrapportage. 

 

Vervolgstappen: 

9. Vervolgstappen:  de volgende stappen zullen ná vaststelling van de 'Versoberde 

Veenribbenvariant' tezamen met onze partners in gang worden gezet: 

• het opstellen van een vrijwillige MER onder regie van de provincie; 

• het opstellen van en inrichtingsplan/ontwerp onder regie van de provincie. 
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Gedeputeerde Staten, 

 

 

 

Voorzitter,  R.C. Robbertsen 

 

 

 

Secretaris,  H. Goedhart 
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Besluit 

 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 2 juli 2012; 

 

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 3 april 2012 , afdeling UFL , nummer 80AA1E29 ; 

 

Gelezen;  

Het statenvoorstel met bijlage 

 
Gelet op artikel 158 van de Provinciewet; 

 

Besluiten:  

Voor GMN-oost: 

1. de 'Versoberde Veenribbenvariant' als eindbeeld voor de toekomstige inrichting van GNN-

oost vastgesteld wordt. De technische beschrijving van de 'versoberde Veenribbenvariant', 

inclusief een schets van het eindbeeld,  zoals weergegeven in de bijlage, is de basis voor het 

opstellen van een inrichtingsplan voor GMN-oost. 

2. Alle aanwezige agrarische gronden in GMN-oost worden uitsluitend aangekocht op basis van 

vrijwilligheid en tegen betaling van de marktwaarde van deze gronden. Dit betekent dat de 

status prioritair gebied niet meer van toepassing is op GMN-oost.  

3. De bewoning in het gehele gebied kan blijven. Hiertoe worden geen woningen aangekocht dan 

wel, indien aankoop noodzakelijk is voor de verwerving van gronden, worden deze woningen 

opnieuw op de markt gebracht.  

4. De al aangekochte woningen worden opnieuw op de markt gebracht mede ter dekking van het 

risico bedrijfsverplaatsing.  

5. Met dit eindbeeld voor de toekomstige inrichting van GMN-oost wordt een langdurige rust 

(twee generaties) in de polder GMN-oost beoogd. 

 

Voor GMN-west: 

 

6. De opgave om 190 ha EHS in GMN-west te realiseren komt te vervallen, waarmee in dit deel 

van GMN een blijvende landbouwfunctie mogelijk te maken beoogd wordt en daarmee ook 

langdurige rust. 

 

Voor GMN: 

7. De provincie zal een verzoek indienen bij minister van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie om het project GMN van de projectenlijst van de Crisis- en Herstelwet te halen.  

 

Financiën 

8. Voor de volledige inrichting van GMN-oost conform de ‘Versoberde Veenribbenvariant’, de 

kosten op 11,5 mln. euro begroot zijn. Dit bedrag zal worden betaald uit de reserve 

Programma Landelijke Gebied. Het restant over te hevelen naar reserve Ecoducten en dit 

verder af te handelen in de najaarsrapportage. 
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Vervolgstappen: 

9. Vervolgstappen:  de volgende stappen zullen ná vaststelling van de 'Versoberde 

Veenribbenvariant' tezamen met onze partners in gang worden gezet: 

• het opstellen van een vrijwillige MER onder regie van de provincie; 

• het opstellen van een inrichtingsplan / ontwerp onder regie van de provincie.  

 

 

 

voorzitter,  

 

 

 

 

griffier, 
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   Toelichting 

 

 

1. Wettelijke grondslag 

 Artikel 158 van de Provinciewet 

 

2. Beoogd effect 

 Duidelijkheid over de toekomstige inrichting en de realisatiemogelijkheden van de polder 

Groot Mijdrecht Noord en daarmee rust in de polder; 

 Financiële versobering van de Veenribbenvariant. 

 

3. Argumenten 

 Groot Mijdrecht Noord loopt al vele jaren. Er zijn vele discussies over dit project geweest zowel 

politiek als maatschappelijk. Voor de Versoberde Veenribbenvariant, het eindbeeld,  is 

draagvlak bij alle partijen inclusief de bewonersdelegatie en geeft hiermee uitwerking aan het 

Plan van Aanpak De Venen (1998) en Herijkt Plan de Venen 2007.  

 

4. Kanttekeningen 

 Mogelijke aanpassingen van het LIB (Luchthavenindelingsbesluit): de inrichting van GMN-oost 

zal gerealiseerd worden op een afstand iets meer dan 10 km van de luchthaven Schiphol. In het 

huidige LIB is voor een aantal vogel aantrekkende bestemmingen een verklaring van geen 

bezwaar vereist binnen een straal van 6 km rondom Schiphol. Bij de voorbereidingen van een 

nieuw LIB zal worden bezien of, en zo ja wanneer, het gewenst is dat ook tussen de 6 en 10 km 

een expliciete afweging door het bevoegd gezag wordt gemaakt. Voor de zone tussen de 10 en 

de 13 km zal daarbij nader worden bezien tot welk niveau de ondergrenzen kunnen worden 

verhoogd. Het is dus op dit moment nog niet duidelijk of er voor de realisatie van de 

‘Versoberde Veenribbenvariant’ een verklaring van geen bezwaar nodig zal zijn. Indien dat wel 

het geval zal zijn dan is het nemen van mitigerende maatregelen mogelijk noodzakelijk. 

 

5. Financiën 

 Zie onder Toelichting op beslispunt 8: financiën op pagina 4. 

 Zie voor een nadere toelichting de bijlage bij dit statenvoorstel: Rapport technische 

omschrijving 'Versoberde Veenribbenvariant'.  

 

6. Realisatie 

 Zie appendix op blz. 12 van dit statenvoorstel 

 

7. Juridisch 

Het project Groot Mijdrecht Noord loopt al vele jaren en heeft mede daardoor veel onrust en 

onzekerheid in het gebied veroorzaakt. De bewoners willen een garantie voor vijftig jaar 

planologische rust. De provincie kan dit niet garanderen omdat zij niet af kan zien van haar 

publiekrechtelijke bevoegdheden. Tegelijkertijd beseft het provinciebestuur dat na zo veel jaren 

onzekerheid en onduidelijkheid er rust in de polder noodzakelijk is voor het gebied en daarom 
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ondertekenen de betrokken publieke partijen en de terreinbeheerder een intentieverklaring 

waarin de maximale inspanning voor langjarige rust in de polder wordt toegezegd. 

 

8. Europa 

 Natura 2000: Vogel- en Habitatrichtlijnengebieden zijn in Nederland als Natura2000-gebieden 

aangewezen. Natura2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie. 

Deze gebieden zijn aangewezen omdat ze van internationaal belang zijn voor behoud van de 

biodiversiteit. Deze gebieden worden door de Natuurbeschermingswet beschermd. Voor alle 

Natura 2000 gebieden worden beheerplannen opgesteld. Deze beheerplannen maken duidelijk 

welke activiteiten wel en niet mogelijk zijn in en rond die gebieden in relatie tot de 

natuurdoelen. Dit betekent dat maatregelen in GMN geen negatieve gevolgen mogen hebben 

voor de doelen in Natura 2000 gebied Botshol. Voor de nieuwe inrichting van GMN is dat het 

geval.  

 

9. Communicatie 

 Na dit GS-besluit wordt een informatie avond georganiseerd voor de bewoners / 

grondeigenaren en omwonenden over de te nemen besluiten in de komende PS 

besluitvorming van de polder GMN; 

 Na de informatie avond voor de bewoners en omwonenden (en dus ook na vaststelling in GS 

van de ‘Versoberde Veenribbenvariant’)  zullen de partners van de stuurgroep (inclusief 

bewoners) een gemeenschappelijk persbericht opstellen; 

 Na de komende besluitvorming in PS worden de bewoners / grondeigenaren persoonlijk per 

brief geïnformeerd over de genomen besluiten; 

 Het project GMN heeft een eigen website die toegankelijk is voor een ieder en die actueel 

wordt gehouden. 

 

10. Bijlagen 

 Dit statenvoorstel heeft één bijlage: 

 Rapport technische omschrijving van de ‘versoberde Veenribbenvariant’ inclusief weergave 

van het eindbeeld 

 

Appendix: toelichting op de procedurele vervolgstappen 

Het verdere proces van de realisatie van de Versoberde Veenribbenvariant ziet er vanaf halverwege 

2012 als volgt uit: 

 Inrichtingsplan: De provincie zal op zo kort mogelijke termijn starten met het opstellen van een 

inrichtingsplan / ontwerp in nauwe samenwerking met haar partners: de gemeente De Ronde 

Venen, het waterschap AGV, Natuurmonumenten en de bewonersdelegatie. Afronding wordt 

voorzien in het najaar van 2012.  

 Vrijwillige MER: Tegelijk met het inrichtingsplan / ontwerp zal een vrijwillige MER opgesteld 

worden over de uitvoering van de Veenribbenvariant, ook al is het inrichtingsplan zélf niet MER-

plichting.  

Inrichting van het landelijk gebied in het nieuwe Besluit MER valt altijd onder de MER-

beoordelingsplicht. Het bevoegd gezag (in dit geval gemeente) beoordeelt of een MER 

noodzakelijk is, vanuit de vraag of er milieueffecten te verwachten zijn. Omdat het gaat om een 
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gevoelig en complex proces lijkt het op voorhand verstandig om te kiezen voor de meest correcte 

en controleerbare weg en wel te kiezen voor een MER. 

  

 Procedures natuurwetgeving 

Tegelijk met het inrichtingsplan zullen een aantal procedures die voortvloeien uit de 

natuurwetgeving gestart moeten gaan worden. Het gaat om het volgende:  

o Natura2000 / Natuurbeschermingswet:  

GMN grens aan Botshol, één van de Natura 2000-gebieden. Bij ingrepen die mogelijk een 

effect hebben op dit gebied moeten de eisen van de Natuurbeschermingswet gevolgd worden. 

De Natuurbeschermingswet richt zich op de bescherming van gebieden.  

De stappen die gezet moeten worden: 

- Voortoets door vergunningverleners Provincie Utrecht of na te gaan of er sprake is van 

verwachte effecten van plan GMN-oost op Botshol. Bij significante negatieve effecten 

moet er een passende beoordeling worden gedaan; daar hangt ook de verplichting van 

een milieueffectrapportage aan vast 

- Vergunningaanvraag op grond van gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998; bevoegd 

gezag is GS. Om de vergunning te kunnen verlenen moet zijn gekeken naar: zijn er 

alternatieven, is er sprake van groot maatschappelijk belang, wordt de schade 

gecompenseerd?  

o Flora – en Faunawet: Deze wet richt zich op de bescherming van soorten. Voor ingrepen die 

mogelijk gevolgen hebben voor beschermde soorten is een ontheffing nodig van het rijk. 

Hiervoor is een inventarisatie nodig van de aanwezige soorten en een advies over hoe 

gevolgen voor de aanwezige soorten te mitigeren of voorkomen.  

 Bestemmingsplan Buitengebied /wijzigingsprocedure: Na afronding van het inrichtingsplan en op 

het moment dat voldoende grond verworven is (of via particulier natuurbeheer) zal de gemeente 

wijzigingsprocedure opstarten. 

 Vergunningverlening in het kader van huidig peilbesluit: Indien de zoals in het eindbeeld 

aangegeven moerasblokken ingericht kunnen worden en het peil op gezet gaat worden zal deze 

vergunningverlening worden opgestart


