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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 

U wordt verzocht kennis te nemen van de eindnotitie legakkers Vinkeveense Plassen, waarvan wij het 
visiegedeelte hebben vastgesteld.  
 
Een projectteam onder leiding van de provincie Utrecht heeft samen met betrokkenen een visie op behoud van de 
legakkers van de Vinkeveense Plassen opgesteld met bijbehorend plan van aanpak. Ingrijpen is noodzakelijk: 
anders verdwijnen op termijn de stroken land die zo typerend zijn voor de Vinkeveense Plassen. Nu is de 
gemeente De Ronde Venen aan zet. Het college heeft op dinsdag 12 maart de eerste vervolgstap genomen door 
de visie voor te leggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad zal op 25 april de toekomstvisie op de legakkers 
behandelen. De verdere uitwerking en uitvoering van dit plan van aanpak legt het college van de gemeente De 
Ronde Venen bij het recreatieschap Vinkeveense Plassen. 
 
Aanleiding 
De provincie Utrecht heeft een procesrol vervuld in het vraagstuk legakkers in het Vinkeveens Plassengebied. Dit 
omdat er een integrale benadering gewenst was vanuit recreatie, natuur, veiligheid, cultuurhistorie en 
ontwikkelingsplanologie. Op 28 februari 2013 is het project door de gedeputeerde recreatie overgedragen aan de 
gemeente De Ronde Venen. 
 
Voorgeschiedenis 
Op 27 april 2011 hebben plassenschap Loosdrecht e.o. en recreatieschap Vinkeveense plassen de provincie 
Utrecht het verzoek gedaan om het initiatief te nemen in het oppakken van het vraagstuk legakkers in het 
Vinkeveens en Loosdrechts Plassengebied. Wij hebben ervoor gekozen de Vinkeveense Plassen als pilotproject 
op te pakken.  
 
Essentie / samenvatting 
Het projectteam, een multidisciplinaire werkgroep bestaande uit medewerkers provincie, gemeente, 
recreatieschap, Recreatie Midden Nederland en BelangenVereniging Vinkeveense Legakkers, heeft constructief 
samengewerkt en een integraal en gedragen eindproduct opgeleverd.  
 
Gezien de integraliteit van de legakkerproblematiek voor wat betreft  cultuurhistorie, landschap, recreatie, natuur 
en EHS, is het wenselijk besluiten over legakkers in eigendom van het recreatieschap te nemen in relatie tot de 
gehele Vinkeveense Plassen. Daarom is er  voor gekozen om het planologische traject rondom de legakkers in 
particulier eigendom ook bij het project te betrekken.  



 

  

 

 
De visie geeft aan welke legakkers van waarde zijn en daarom behouden dienen te worden, en welke legakkers 
kunnen verdwijnen of mogen worden verkocht. De visie betreft  de legakkers van het recreatieschap en 
particuliere legakkers. Daarnaast bevat de eindnotitie een plan van aanpak om de structurele kosten van 
onderhoud van publieke legakkers terug te dringen.  Na wijziging van het bestemmingsplan kunnen er legakkers 
verkocht worden. Daarom stelt de gemeente in overleg met betrokkenen een beeldkwaliteitsplan op voor de 
Vinkeveense Plassen en wordt een nieuw bestemmingsplan ontwikkelt met ruimere mogelijkheden voor 
bebouwing en verblijf. 
 
In het bestuurlijk overleg van 28 februari jl. hebben de Provincie Utrecht, de gemeente De Ronde Venen en het 
recreatieschap Vinkeveense Plassen de volgende constateringen gedaan of afspraken gemaakt: 
 
1. Provincie Utrecht draagt de resultaten van het project Vinkeveense legakkers aan de gemeente De Ronde 

Venen over. 
 
2. Gemeente De Ronde Venen is verantwoordelijk voor het nieuwe beleid en een goede ruimtelijke inpassing van 

alle (particulier en van het recreatieschap) Vinkeveense legakkers t.b.v. het behoud van de landschappelijke, 
natuur en recreatieve waarden van de legakkers.  
In het ambtelijke periodiek overleg Ruimtelijke Ordening met de gemeente is verkend om een gezamenlijke 
Ruimtelijke Agenda De Ronde Venen op te stellen in de tweede helft van 2013 (gekoppeld aan de 
uitvoeringsagenda van de gemeentelijke structuurvisie). De ruimtelijke inpassing legakkers past hier goed in als 
ontwikkelopgave/project waarin wordt samengewerkt.  
 
3. Het algemeen bestuur van recreatieschap Vinkeveense plassen is verantwoordelijk voor (een besluit over) het 

behoud en verwijdering van legakkers in bezit van het recreatieschap en de financiering hiervan.  
 
4. Een besluit en actie van de gemeente De Ronde Venen over de vertaling van de visie en het plan van aanpak 

in een beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan is op korte termijn nodig om de genoemde oplossingen in de visie 
en de uitvoering mogelijk te maken. Uitstel betekent extra kosten voor het recreatieschap of onherroepelijke 
afbraak van de legakkers. Provincie Utrecht kan hierbij de gemeente hulp bieden bij de uitwerking van het besluit 
in een beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan.  
 
5. Een besluit van het algemeen bestuur van recreatieschap Vinkeveense plassen over het behoud, de verkoop 

en de financiering van de overgebleven legakkers van het recreatieschap, is op korte termijn nodig zodat ook het 
liquidatietraject en het traject Toekomst Recreatie(schappen) vooruit kunnen. Tevens is de staat van de legakkers 
van het recreatieschap van invloed op de mogelijkheden voor overdracht van de legakkers aan een 
rechtsopvolger na liquidatie van het recreatieschap Vinkeveense plassen.  
 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De eindnotitie met visie en plan van aanpak geeft de gemeente De Ronde Venen en het recreatieschap 
Vinkeveense Plassen de kaders om een beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan op te stellen om een gedeelte 
van de legakkers in de Vinkeveense Plassen te behouden met inachtneming van cultuurhistorische, recreatieve 
en natuurwaarden. 
 
Financiële consequenties 

Het vaststellen van de visie heeft geen financiële gevolgen voor de provincie. 
 
Kanttekeningen 

Wanneer het algemeen bestuur van het recreatieschap Vinkeveense Plassen de visie en het plan van aanpak 
vaststelt, dan heeft dat mogelijke financiële gevolgen voor de provincie Utrecht. De provincie geeft elk jaar een 
bijdrage aan de begroting van het schap. Het besluit over de begroting wordt in de zomer van 2013 genomen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

 Opstellen gezamenlijke Ruimtelijke Agenda De Ronde Venen (Provincie Utrecht- gemeente) najaar 2013  
 Gemeente De Ronde Venen zal het nieuwe bestemmingsplan gereed hebben op 1 januari 2015. 

 
Bijlagen 

1: Eindnotitie met daarin visiegedeelte en plan van aanpak legakkers Vinkeveense Plassen, december 2012 
 
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 



 

  

 

 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
 
De secretaris, 
 
 
 


