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MEMORANDUM 
 
BEKENDMAKING GRONDAANKOOP IN DE POLDER 
MIJNDEN 

 

DATUM 08‑12‑2022 
VAN Gedeputeerde Mirjam Sterk 
AAN Provinciale Staten 
BIJLAGE Persbericht Grondaankoop door de provincie Utrecht biedt kans voor 

toekomstbestendige polder 
 
 
De provincie Utrecht heeft de opstallen en percelen van een voormalig agrarisch en recreatiebedrijf in Nieuwersluis 
gekocht. Het betreft circa 30 hectare, bestaande uit opstallen, agrarische gronden en legakkers. Op 8 december 
publiceert de provincie Utrecht een persbericht over de aankoop van deze gronden. In dit memo wordt de reden 
van deze aankoop en de communicatie hierover naar de omgeving beschreven. Het persbericht is als bijlage 
toegevoegd en wordt op 8 december gepubliceerd op https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws.  
 
Reden van aankoop 
De aangekochte gronden liggen in de polder Mijnden, tussen Breukelen en Loenen aan de Vecht. Deze polder en 
de gekochte gronden grenzen aan het Natura 2000-gebied de Oostelijke Vechtplassen. De polder bestaat uit een 
oostelijk deel en een westelijk deel. Het oostelijk deel is begrensd als Natuurnetwerk Nederland (NNN) en Groene 
Contour (zie figuur 1, onderaan). De gronden liggen in het zuiden van de polder over de hele breedte, waarbij circa 
16 ha aan de oostzijde dus is begrensd als Groene Contour. De provincie brengt deze gronden in bij het 
gebiedsproces in polder Mijnden, dat op dit moment vanuit het uitvoeringsprogramma Agenda Vitaal Platteland 
(AVP) wordt opgezet. Daarbij worden de gronden in de Groene Contour natuur, en de gronden aan de westzijde 
ingezet voor de toekomstbestendige landbouw. De precieze inrichting zal in overleg met de omgeving worden 
uitgewerkt. 
 
Momenteel werkt de provincie Utrecht samen met Staatsbosbeheer, de gemeente Stichtse Vecht en het 
waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan de integrale ontwikkeling van de polder. Hieronder vallen opgaves zoals de 
inrichting van de natuur, de transitie van de landbouw, het remmen van bodemdaling, het versterken van de 
cultuurhistorische waarde en het verbeteren van de waterkwaliteit. Daarnaast zijn de eerste gesprekken, om de 
mogelijkheden van een gebiedsproces op polderniveau te verkennen, gevoerd met agrarische ondernemers uit de 
polder. De gebiedscommissie Utrecht-West vervult een rol in deze verkenning. Het gebiedsproces van polder 
Mijnden maakt integraal onderdeel uit van de Gebiedsgerichte Aanpak Landelijk Gebied (GGA). 
 
Communicatie over de aankoop  
Met alle ontwikkelingen in het landelijk gebied en de onrust die daarbij in een gebied kan ontstaan, kiest de 
provincie voor proactieve communicatie over deze aankoop in de vorm van een persbericht. Dit doet de provincie 
op 8 december, nadat de aktepassering op 7 december heeft plaatsgevonden. Dit is ook op verzoek van de 
verkopende partij, die de provincie heeft gevraagd de aankoop stil te houden tot na de aktepassering. Voorafgaand 
aan het publiceren van dit persbericht worden de agrariërs in de polder geïnformeerd over de aankoop en de 
publicatie van het persbericht. Hierbij worden de agrariërs direct uitgenodigd voor een vervolg om de 
mogelijkheden van het gebiedsproces te verkennen. De verkoper is op de hoogte gesteld van de werkwijze.  
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Figuur 1: Ligging aangekochte percelen met een rode stip weergegeven op de Natuurbeheerplankaart. Deze 
gebieden maken onderdeel uit van de polder Mijnden. In donkergroen is weergegeven de nog in te richten NNN en 
in lichtgroen 'Groene Contour'. De polder is ingesloten tussen de Vecht (oostzijde) en het N2000-gebied Oostelijke 
Vechtplassen. 


