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Onderwerp Statenbrief: 
Samenwerkingsovereenkomst Marickenland 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter kennisname 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
Graag willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen in Marickenland.  
Voor de realisatie van 270 hectare natuur in Marickenland, gelegen tussen Waverveen, Vinkeveen en Wilnis in, is 
een Samenwerkingsovereenkomst opgesteld met de andere partijen: waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), 
gemeente De Ronde Venen en Staatsbosbeheer. Dit alles in het kader van de Agenda Vitaal Platteland, ter 
realisatie van de natuuropgave uit het Akkoord van Utrecht. In deze Samenwerkingsovereenkomst Marickenland 
(SOM) worden financiële, inhoudelijke en procedurele afspraken vastgelegd. De plannen betreffen 270 hectare 
natuur met recreatief medegebruik en 8 hectare waterberging op natuurgrond.  
Doel is realisatie van 270 hectare natuurontwikkeling uiterlijk in 2027, waarvan 145 hectare in deelgebied 1 (het 
ingekleurde deel op bijgevoegde kaart) eerder kan worden gerealiseerd (naar verwachting 2022).  
 
Voorgeschiedenis 
Ruim 20 jaar geleden (1998) zijn afspraken gemaakt tussen Rijk, provincie Utrecht en gemeente De Ronde 
Venen om in de polder Groot Mijdrecht-Zuid een natuur- (270 hectare) en recreatiegebied (175 hectare) en 800 
woningen te realiseren. Afspraken over de realisatie en financiering werden in 2005 vastgelegd in de 
Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Parklandschap Groot Mijdrecht-Zuid (2005-2015).  
In de volgende jaren veranderde het beleid van Rijk en gemeente met betrekking tot de recreatieve 
ontwikkelingen, waardoor de bijdrage van het Rijk voor de grondverwerving werd ingetrokken en de gemeente 
zich beperkte tot een faciliterende rol bij particuliere initiatieven. Bovendien kwamen, met de decentralisatie van 
het natuurbeleid (Natuurpact 2012), de verantwoordelijkheden en financiering van de toenmalige Ecologische 
Hoofdstructuur, nu Natuurnetwerk Nederland, geheel bij de provincie te liggen.  
Eind 2015 hebben gemeente De Ronde Venen, waterschap AGV en provincie Utrecht in een bestuurlijk overleg 
afgesproken om vanwege wijzigingen in het beleid en na het aflopen van de SOK, wel vast te houden aan een 
deel van de afspraken en in ieder geval in het oostelijk deel van Marickenland de natuuropgave te realiseren, 
waarbij ook een waterberging en recreatief medegebruik zouden worden meegenomen.  
In 2017-2018 heeft de Gebiedscommissie Utrecht-West een herziening van het inrichtingsplan voor natuur in 
Marickenland-oost opgesteld in samenwerking met de provincie, de gemeente De Ronde Venen, waterschap 
AGV en Staatsbosbeheer en in afstemming met lokale partijen. Vanaf 2019 heeft de provincie de projectleiding 
overgenomen van de Gebiedscommissie Utrecht-West.  



 
  

Op basis van een nieuw schetsontwerp voor Marickenland heeft de provincie in 2019 de kosten voor de 
uitvoering hiervan volgens de Standaardsystematiek voor Kostenramingen (SSK) laten berekenen. 
In de onderhavige Samenwerkingsovereenkomst Marickenland (2020) worden de inhoudelijke, procedurele en 
financiële afspraken voor de uitvoering van het inrichtingsplan Marickenland tussen provincie, gemeente De 
Ronde Venen, waterschap AGV en Staatsbosbeheer vastgelegd. 
 
Essentie / samenvatting: 
De provincie Utrecht werkt samen met de gemeente De Ronde Venen, Waterschap AGV en Staatsbosbeheer 
aan het realiseren van een natuurgebied in Marickenland, het zuidelijk deel van de polder Groot Mijdrecht-Noord. 
Het natuurgebied draagt niet alleen bij aan het vergroten van de biodiversiteit, maar ook aan een 
klimaatbestendige woonomgeving, recreatie, het tegengaan van bodemdaling en aan innovatiemogelijkheden 
voor de boeren in het veenweidegebied.  
De provincie voert de regie van het gebiedsproces mede namens de andere partijen. Naast de provincie dragen 
ook de andere partners financieel bij aan de realisatie. De planvorming voor Marickenland is in de 
schetsontwerpfase. Na ondertekening van de SOM wordt dit uitgewerkt tot een voorlopig en daarna definitief 
ontwerp. De samenwerking en de financiële bijdragen van de bovenstaande partijen voor de uitvoering worden in 
de Samenwerkingsovereenkomst Marickenland vastgelegd. 
 
Aandachtspunten: 
- De realisatie van deelgebied 2 (125 hectare van de totale 270 hectare, gearceerd op bijgevoegde kaart) is 

nog onzeker omdat dit deels (nog) in bezit is van particulieren en agrarische ondernemers. De 
functieverandering naar natuur van deze gronden is nog onzeker.  

- Voor de feitelijke uitvoering van deelgebied 1 zijn nog zogenaamde aanlegvergunningen nodig waartegen 
bezwaar en beroep mogelijk is. Ook wordt een Peilbesluit door het waterschap opgesteld waartegen nog 
bezwaar en beroep mogelijk is.  

- Door Marickenland loopt een waterleiding van Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK). Er 
dient bij de inrichting van de natuur voldaan te worden aan de veiligheidseisen voor deze leiding.  

- Binnen Marickenland liggen gronden die in het verleden door de provincie Utrecht zijn aangekocht. Deze 
worden op korte termijn verkocht aan Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer is de beoogd eigenaar en 
eindbeheerder van Marickenland.  

 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Realisatie van 270 hectare natuur, recreatief medegebruik en 8 hectare waterberging in Marickenland. 
 
Financiële consequenties 
In de Samenwerkingsovereenkomst is een financiële tabel opgenomen waarin de (maximale) bijdragen van de 
betrokken partners voor de uitvoering van het inrichtingsplan Marickenland staan. Dit betreft € 1,1 miljoen voor de 
gemeente De Ronde Venen (recreatief medegebruik), € 514.000 voor waterschap Amstel, Gooi en Vecht (voor 
waterberging), € 205.000 voor Staatsbosbeheer (bijdrage aan de inrichtingskosten) en € 5,4 miljoen voor de 
provincie Utrecht (inrichting van de natuur).  
Dekking van de benodigde middelen van de provincie is opgenomen in de begroting 2020, meerjarendoel 020101 
(ontwikkelopgave Natuurnetwerk Nederland). 
 
Vervolgprocedure / voortgang 
Na ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst wordt de aanbesteding gestart voor het maken van een 
Voorlopig en Definitief Ontwerp. Dit wordt uitgewerkt in een bestek, waarna de uitvoering van deelgebied 1 kan 
starten. Voor deelgebied 2 wordt gekeken wanneer er door aankoop/ruil voldoende areaal beschikbaar is voor 
een volgend moerasblok. 
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
 
De secretaris,  



 
  

 
Schetsontwerp van Marickenland.  
Binnen de blauwe lijn (het ingekleurde deel) is de natuuropgave in deelgebied 1 uitgewerkt. Binnen de paarse lijn 
(het gearceerde deel) is deelgebied 2 weergegeven.  

 


