nieuwsbrief

herinrichting

Bethunepolder

Afgelopen mei vond de laatste informatieavond plaats in partycentrum De Wilgenplas. Tijdens die bijeenkomst
heeft de provincie u, als inwoners van de Bethunepolder en Tienhoven Oud-Maarsseveen, geïnformeerd over
de natuur- en waterplannen voor de Bethunepolder. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van
de laatste stand van zaken en wat u in de nabije toekomst van ons kunt verwachten.

Terugblik
Zoals u weet ontstond in de loop van 2008 onrust bij bewoners
in en om de Bethunepolder over het watergebiedsplan dat het
waterschap had opgesteld. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid
dat het waterschap het peilbesluit voor de Bethunepolder heeft
teruggetrokken. Sindsdien wordt onder leiding van de Provincie
Utrecht gewerkt aan een nieuw plan. Dit doen we samen met
vertegenwoordigers van het waterschap, de twee bewonersverenigingen BBB en BTOM, de gemeente Amsterdam,
Waternet, Staatsbosbeheer, de gemeente Maarssen, de landinrichtingscommissie Noorderpark en de Dienst Landelijk
Gebied. Het nieuwe plan moet leiden tot een nieuw peilbesluit
van het waterschap en inhoud geven aan de doelstellingen
van Natura 2000 (Ecologische Hoofdstructuur en Groene
Ruggegraat) en Noorderpark (recreatie).

Tijdens de informatieavond in mei 2009 is deze nieuwe aanpak
toegelicht en zijn ruwe schetskaarten getoond die de stand van
zaken op dat moment weergaven. In deze zogenoemde
mixvariant zijn de plannen van de betrokken overheden en
de ideeën van de bewoners samengevoegd. Op grond van de
positieve reacties op deze avond, is de projectgroep verder
gegaan met de uitwerking. Op dat moment was de belangrijkste
vraag nog de ligging van de ecologische verbindingszone
(“de Groene Ruggegraat”) door de polder. Vanuit de bewonersverenigingen waren zorgen geuit over de mogelijke vernatting,
het verlies van uitzicht en de consequenties voor de boeren in
de polder.

En verder?
Het oplossen van dit vraagstuk bleek moeilijker dan gedacht.
De projectgroep heeft verschillende varianten gemaakt. Mede
op basis van een korte studie door onderzoeksinstituut Alterra
zijn de voors en tegens van elke variant bepaald. De stuurgroep Bethune heeft op 12 november jl. vervolgens gekozen
voor “variant 2”; een variant waarbij de ecologische verbindingszone van noordwest naar zuid door de polder loopt. Deze
is op hoofdlijnen grotendeels gelijk aan de mixvariant van het
voorjaar. De belangrijkste verandering is dat in de hoek tussen
de Landweg en de Maarsseveensevaart een moerasstrook is
voorzien. Ook zijn er in het gebied tussen de Griendweg en
Tienhoven meer mogelijkheden voor agrarisch medegebruik.
In de stuurgroep hebben de bewonersverenigingen aandacht
gevraagd voor de inrichting van een aantal specifieke percelen.
Zij maken zich nog steeds zorgen om het behoud van uitzicht
voor bewoners in de buurt van deze percelen. Het gaat daarbij
onder andere om de percelen in de hoek Landweg / Maarsseveensevaart. Ook hebben de bewonersverenigingen om
duidelijkheid gevraagd over de situatie buiten de polder bij
de Heuvellaan.

Natura 2000
De Bethunepolder maakt onderdeel uit van het Natura 2000
gebied “Oostelijke Vechtplassen”. Op de website van de
Provincie Utrecht www.provincie-utrecht.nl/oostelijkevechtplassen vindt u meer informatie.
In samenwerking met de Provincie Noord-Holland wordt een
Natura 2000 Beheerplan gemaakt voor dit gebied. De bedoeling
is om het inrichtingsplan Bethunepolder integraal over te nemen
in het Natura 2000 Beheerplan. Daarnaast zal het Beheerplan
ingaan op de activiteiten in het gebied en de wijze waarop hierin
met vergunningverlening wordt omgegaan.
Het Natura 2000 Beheerplan is nog niet afgerond. De planning
is om tegen de zomer van 2010 het Beheerplan ter inzage
te leggen. Voorafgaand aan de ter inzagelegging wordt een
informatiebijeenkomst voor bewoners gehouden specifiek over
het Natura 2000 Beheerplan.

Hoe nu verder?

Inloop spreekuur

De projectgroep gaat de komende maanden het schetsplan
verder uitwerken tot een voorontwerp. Belangrijke zaken die
nog meer moeten worden uitgewerkt zijn: kan de inrichting van
de Groene Ruggengraat nog aangepast worden om nog beter
aan de wensen van bewoners te voldoen? Welke waterpeilen zijn
nodig in de polder? Waar kan wateroverlast optreden en welke
maatregelen kunnen getroffen worden om wateroverlast te
voorkomen? Het kan nodig zijn dat hiervoor de komende
maanden ook metingen in de polder gedaan worden. De
provincie heeft het waterschap gevraagd om hierbij te assisteren.

In de stuurgroep is het idee geopperd om een inloopspreekuur
te houden. Dit idee nemen we over. U bent van harte welkom
voor een persoonlijke toelichting op het plan of om uw eigen
situatie door te nemen. Medewerkers van de Provincie Utrecht
en Waternet zullen aanwezig zijn in het dorpshuis “De Veenkluit” te Tienhoven, op de woensdagochtend vanaf 10.00 uur
op drie data, te weten 20 januari, 3 februari en 17 februari 2010.
Begin januari kunt u hier meer over lezen op de website van
de BTOM (www.btom.nl).
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In het voorjaar van 2010 komen we ook weer naar u toe voor
een informatieavond, waar we het voorontwerp aan u zullen
toelichten. Over de datum en de locatie wordt u nog nader
geïnformeerd. Na deze informatieavond nemen Gedeputeerde
Staten een besluit over het voorontwerp. Daarna gaat de Dienst
Landelijk Gebied aan de slag om het tot een definitief ontwerp
uit te werken. Het waterschap gaat een nieuw peilbesluit

opstellen. Daarnaast werken de terreinbeheerders Staatsbosbeheer en Amsterdam uit hoe de nieuwe natuur goed beheerd
kan worden en welke rol agrariërs hier mogelijk bij kunnen
spelen. Ook start het waterschap in het voorjaar met het
persoonlijk benaderen van bewoners en eigenaren in en om de
polder om de gevolgen van het plan voor individuele huishoudens te bespreken; de zogenaamde keukentafelgesprekken.

Werkend van grof naar fijn
De projectgroep werkt van grof naar fijn. We zijn begonnen met ruwe schetsen en zoomen geleidelijk aan in op de afzonderlijke percelen,
sloten en woningen in de polder. In de stukken komt u ook termen tegen die hiervoor gebruikt worden. Op dit moment hebben we een
schetsontwerp af. De volgende stap is het voorontwerp, met vervolgens het definitief ontwerp. Op basis van het definitief ontwerp wordt
een bestek gemaakt. Alle tussenstappen worden voorgelegd aan de stuurgroep.

Betrokkenen aan het woord
Groene Ruggegraat
Gedeputeerde Bart Krol: “Juist omdat we begrijpen dat de
herinrichting van de Bethunepolder impact heeft op u als
bewoner, proberen we samen met u tot de beste oplossing
te komen. Door met elkaar in gesprek te blijven en oog te
houden voor de verschillende belangen, komen we tot een
gedragen plan dat zowel de water- en natuurdoelstellingen
als uw woon- en werkklimaat zoveel mogelijk recht doet.
Ik hoop u weer te mogen begroeten bij de eerstvolgende
informatiebijeenkomst in februari!”

De Groene Ruggegraat (voorheen Natte As) is een ecologische
verbindingszone die de plassen van Zuid-Holland via het Groene
Hart verbindt met de Vechtplassen en de randmeren van het
IJsselmeer.

Gedeputeerde Joop Binnekamp: “De formule die is gekozen
om tussentijds te zoeken naar oplossingen in het gebied
heeft zijn vruchten afgeworpen. Alle partijen hebben zich
de afgelopen maanden positief opgesteld en dat heeft
geleid tot een variantkeuze. Deze variant moet nog worden
uitgewerkt, maar ik heb er vertrouwen in dat we binnenkort
tot een bevredigend eindresultaat zullen komen. Uiteraard
houden collega Krol en ik u op de hoogte en zullen wij u
informeren als er nieuws te melden valt.”
Pieter Walhof, voorzitter BTOM: ”Dit overleg toont aan dat
in gezamenlijk overleg met alle betrokken partijen doelen
bereikt kunnen worden die tot voor kort als onhaalbaar
ingeschat werden. Als BTOM hopen wij dat deze samenwerkingsopzet als voorbeeld zal dienen voor verdere
complexe vraagstukken in onze leefomgeving. De komende
2 jaar zal de uitvoering van de plannen, verwachten wij, in
dezelfde harmonie verder gestalte krijgen.”
Co Grootendorst, voorzitter Bewonersvereniging
Belangen Bethune: Is blij met de stap die nu is gezet:
“Het afgelopen jaar is het wederzijds vertrouwen een
belangrijke schakel geweest om te komen tot een inrichting
die draagvlak heeft in het gebied. Het is voor ons als
bewoners belangrijk in deze fase dat de gemaakte afspraken
met elkaar goed geborgd worden om zo te komen tot een
goede en mooie inrichting van de polder “Bethune” waar
het plezierig wonen en werken is.”
Pieter Kruiswijk van het Waterschap: “Ik ben blij dat er een
nieuw plan ligt waar én de bewoners goed mee uit de
voeten kunnen én de waterdoelen worden gerealiseerd.”

Formele mogelijkheden voor inspraak en beroep
Door nauw samen te werken met alle betrokkenen hopen we
een plan op te kunnen stellen met zoveel mogelijk draagvlak.
Als belanghebbende behoudt u hoe dan ook de mogelijkheid
om zienswijzen in te dienen. Dit geldt voor zowel het Watergebiedsplan / Peilbesluit van het waterschap als de aanlegvergunningen die bij de gemeente aangevraagd moeten worden
om het werk in de polder uit te voeren. Naar verwachting
worden deze in de tweede helft van 2010 ter inzage gelegd.
Wij zullen u informeren op het moment dat dit gebeurt.

Heeft u vragen over wat we in de komende maanden gaan doen? Dan kunt u contact opnemen met de Pauline Bredt
van de afdeling communicatie Provincie Utrecht, telefoonnummer 030-2583207 of pauline.bredt@provincie-utrecht.nl.

