nieuwsbrief

herinrichting

Bethunepolder

Deze nieuwsbrief informeert u over de voortgang van de herinrichting van de Bethunepolder. De herinrichting is
in voorbereiding na ondertekening van de ‘Verklaring herinrichting Bethunepolder’ op 24 maart 2011.

Ondertekening verklaring herinrichting Bethunepolder

Uitvoering weer stap dichterbij
Op 24 maart 2011 is de Verklaring herinrichting
Bethunepolder ondertekend. In de verklaring geven
we aan dat we door het verhogen van het waterpeil
de verdroging van natuur in en rond de polder gaan
verminderen en zijn we van plan extra natuur aan te
leggen in het gebied.
Daarnaast hebben we afgesproken dat de boerderijen en
woningen in de polder kunnen blijven. De gemeente Amsterdam kan voldoende drinkwater uit de polder blijven gebruiken.
Hoe de polder zal worden ingericht is terug te vinden op een
overeengekomen kaart.
Gedeputeerde Bart Krol van de provincie Utrecht: “Met deze
verklaring zijn we weer een stap dichter bij het ontwikkelen van
een mooi en functioneel gebied, waar iedere betrokkene en
bewoner trots op kan zijn”

Na de ondertekening van de verklaring zijn we begonnen
met het voorbereiden op de uitvoering. Denk hierbij aan het
voorbereiden van een peilbesluit, het opstellen van een definitief ontwerp en een beheerplan voor het beheren van de natuur.
Ook het bestemmingsplan landelijk gebied van de gemeente
Stichtse Vecht maakt onderdeel uit van de voorbereiding.
Daarnaast zijn er verschillende andere opgaven, zoals het
convenant bestrijdingsmiddelen, waar aan gewerkt wordt.
We hopen eind 2011 de voorbereiding voor de herinrichting
van de polder gereed te hebben.
De verklaring is ondertekend door het waterschap, de
twee bewonersverenigingen (BBB en BTOM), de gemeente
Amsterdam, Staatsbosbeheer, de gemeente Stichtse Vecht,
de landinrichtingscommissie Noorderpark en de provincie
Utrecht.

Gevolgen van de bezuinigingen op Natuur
Zoals u de laatste tijd via media heeft meegekregen
wordt er door het Rijk fors bezuinigd op de natuur.
Maar er zijn ook natuurgebieden waarop waarschijnlijk
niet bezuinigd zal worden. Het gaat mogelijk om
gebieden waarover harde bestuurlijke afspraken zijn
gemaakt of waarvoor internationale verplichtingen
gelden. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde
Natura-2000 gebieden, waaronder de Bethunepolder.

Het lijkt er dus op dat de bezuinigingen geen invloed zullen
hebben op de concrete inrichting van de polder, die wordt
gefinancierd vanuit de landinrichting Noorderpark. We zijn
nog in overleg over het budget dat beschikbaar komt voor het
beheer van de natuur en het budget waaruit we de kosten gaan
financieren voor het vergoeden of voorkomen van eventuele
overlast als gevolg van de peilverhoging.

Van voorontwerp naar definitief ontwerp
Dienst Landelijk Gebied is begonnen met het opstellen
van het definitief ontwerp. Er is al eerder een voorontwerp opgesteld. Nu de Verklaring herinrichting
Bethunepolder door de gebiedspartijen is ondertekend
zijn er meer kaders bekend en kan er gewerkt worden
aan een meer gedetailleerd ontwerp.

In het definitief ontwerp komt te staan wat er precies op welke
plek zal komen. Dus hoeveel grond er ontgraven zal worden,
of sloten wel of niet breder gemaakt moeten worden enzovoort.
Eind november zal de stuurgroep het definitief ontwerp
goedkeuren. Vervolgens zal er een concrete opdracht worden
geschreven voor de aannemer. Het streven is om in de tweede
helft van 2012 met de uitvoering van de herinrichting in de
Bethunepolder te beginnen.

Nieuw watergebiedsplan
Waternet werkt het ontwerp voor de herinrichting
Bethunepolder uit in een peilbesluit. Daarvoor stellen
ze een nieuw watergebiedsplan op, dat bestaat uit een
peilbesluit en een waterinrichtingsplan.
Het watergebiedsplan gaat over alles wat met het oppervlaktewater (sloten, kanalen, plassen) te maken heeft. U kunt hierbij
denken aan de waterkwaliteit, de planten en dieren die in het

water leven, de hoogte van de waterpeilen, wateroverlast en
de aan- en afvoer van het water.
Wij nemen maatregelen om wateroverlast te voorkomen. De
provincie Utrecht en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht
kunnen bewoners compensatie of schadevergoeding toekennen
als er toch wateroverlast optreedt. Binnenkort ontvangt u van
Waternet per brief meer informatie over het watergebiedsplan
en hoe wij u daarbij willen betrekken.

Samen werken aan natuur
Staatsbosbeheer en Waternet zijn de twee beheerders
van de Bethunepolder. Op dit moment zijn ze met
verschillende betrokkenen in de polder in overleg
over het toekomstige beheer van de natuur.
De vragen die daarbij voorliggen zijn: hoe kunnen we de
soorten natuur daar laten ontstaan zoals is afgesproken, wat
voor beheer is daarbij nodig, hoe gaan we het monitoren en hoe
kunnen we het allemaal financieren? Denk bijvoorbeeld aan

bloemrijk grasland en natuurvriendelijke oevers.
Twee belangrijke partijen daarbij zijn de twee boerenbedrijven
in de polder. Zij overleggen met hen over een toekomstige
samenwerking. Zo is het een optie dat de twee boeren naast
hun eigen werk, ook een deel van het natuurbeheer gaan
uitvoeren. Beide bedrijven denken hier graag over mee. De
natuurbeheerders verwachten eind dit jaar een gezamenlijk
natuurbeheerplan af te hebben en aan de slag te kunnen gaan.

Bestemmingsplan Landelijk Gebied
Het bestemmingsplan Landelijk Gebied van de
gemeente Maarssen regelt de bestemmingen van
het gebied en moet daarmee ook de nieuwe ontwikkelingen in de Bethunepolder mogelijk maken.
Het voorontwerp van dit bestemmingsplan heeft begin dit jaar
ter inzage gelegen, 78 mensen en 10 organisaties hebben hierop

gereageerd. Alle reacties worden nu samengevat en beantwoord
waarna gewerkt kan worden aan het ontwerpbestemmingsplan.
Dit plan zal waarschijnlijk in het laatste kwartaal van dit jaar ter
inzage liggen, dan is ook de inrichting van de Bethunepolder
hierin meegenomen. Op dat moment kan iedereen het plan
weer inzien en eventueel een reactie sturen.

Bestrijdingsmiddelen in de polder taboe
Het water uit de Bethunepolder wordt onder andere
gebruikt om drinkwater van te maken voor Amsterdam.
Het spreekt daarom vanzelf dat alles moet worden
gedaan om te voorkomen dat het water verontreinigd
wordt. Daarom is ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen bv onkruid in het grasland of rondom
de woningen verboden.

Sinds 1997 is er een overeenkomst tussen het Waternet,
LTO-Noord en de Provincie Utrecht waarbij de grondgebruikers
in de polder een vergoeding krijgen. Als men namelijk geen
bestrijdingsmiddelen mag gebruiken dan moet het onkruid op
een andere manier worden bestreden (bijvoorbeeld door te
maaien) en dat is duurder. Deze overeenkomst loopt eind van
dit jaar af. Met de genoemde betrokkenen is er nu overleg over
de vergoedingsregeling met het oog op een vervolg.

Heeft u nog vragen? Neem dan op met de provincie Utrecht: info@provincie-utrecht.nl of 030 258 9111. Voor vragen over
het watergebiedsplan kunt u contact opnemen met Waternet: martine.lodewijk@waternet.nl of 020 608 3327

