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Programma 

• Opening Huib van Essen

• Introductie wethouder Huib Zevenhuizen

• Presentatie gemeente, stand van zaken bestemmingsplan

• Presentatie provincie, provinciale betrokkenheid en inbreng

• Tijd voor vragen en gesprek
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Introductie door Huib van Essen

• Integrale benadering blijft belangrijk

• Unieke opgave verschil ‘papieren 
werkelijkheid’ en feitelijke situatie in 
gebied

• Gezamenlijk streven blijft breed 
gedragen, uitvoerbaar en 
handhaafbaar bestemmingsplan voor 
het gebied



- Introductie wethouder Huib Zevenhuizen en projectleider Geert Janssen 
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Introductie
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Presentatie Gemeente door Geert Janssen



Presentatie Concept

Ontwerpbestemmingsplan

Vinkeveense Plassengebied

21 december 2022

Informatiebijeenkomst 

Provinciale Staten



Bestuurlijk akkoord, 3 juni 2021

Nog even kort samengevat de belangrijkste afspraken uit het akkoord:

duurzame instandhouding legakkerlandschap;

NNN natuurwaarden worden versterkt en duurzaam geborgd;

een uitvoerbaar en handhaafbaar bestemmingsplan;

bebouwing om instandhouding legakkers te realiseren; gekoppeld aan vergunningstelsel en onder 

voorwaarden;



Belangrijkste zaken die geregeld worden in 

het bestemmingsplan

1. Behoud/ versterking van legakkerstructuur en natuur- en landschappelijke waarden;

2. rechten en plichten van legakkereigenaren;

3. beplanting per perceel / legakker wordt ingericht conform beeldkwaliteitsplan;

4. iedere legakker waarop bebouwing wordt toegestaan zal worden beschoeid. Legakkers

worden hiermee in stand gehouden;

5. recreatieve voorzieningen op de zandeilanden worden beperkt verruimd;

6. bestaand aantal ligplaatsen van recreatieve / woonarken blijft gehandhaafd.



Nieuwe rechten legakkereigenaren

1. Bebouwingsmogelijkheden toegestaan per zone zodat legakkers behouden blijven. 

• Bestemming Groen-Legakker 1 (GL-1): 25% bebouwing van een landdeel van een perceel 

toegestaan met een max van 40 m2 totale bebouwing, maximale hoogte 3,5 m ( inclusief vlonders, 

gebouw, veranda e.d.);

• bestemming GL-2: 20 % bebouwing van een landdeel van een perceel toegestaan met een max 

van 40 m2 totale bebouwing, maximale hoogte 3,5 m (inclusief vlonders, gebouw, veranda e.d.);

• bestemming GL-3: 15 % bebouwing van een landdeel van een perceel toegestaan met een max 

van 30 m2 totale bebouwing, maximale hoogte 3 m (inclusief vlonders, gebouw, veranda e.d.).

2. Legakkers zijn bedoeld voor dagrecreatie, met uitzondering voor de legakkereigenaar. Daarvoor 

geldt dat er ook overnachtingsmogelijkheden zijn. Verhuur (inclusief overnachtingsmogelijkheden) 

aan derden is toegestaan in de periode van 15 april tot 15 oktober. 



Zones in het 

Plassengebied



Maar, onder de volgende voorwaarde

Bebouwing alleen realiseerbaar middels afwijking van het 

bestemmingsplan via een omgevingsvergunning. Hierbij dient 

voldaan te worden aan een aantal voorwaarden (zie hierna: plichten 

legakkereigenaar) 



Plichten Legakkereigenaren

De ontwikkeling dient gepaard te gaan met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de 

aanwezige of potentiële kwaliteiten van de bodem, water, natuur of landschap, met dien verstande dat:

• Er een omgevingsvergunning dient te worden aangevraagd conform de bouwmogelijkheden 

(hoeveelheid m2, bouwhoogte, locatie op legakker e.d.);

• rondom de gehele legakker / perceel er een afdoende beschoeiing (natuurvriendelijke oever onder 

voorwaarden ook mogelijk) dient te worden aangelegd en gehandhaafd;

• De beplanting op de legakker dient te voldoen aan het BKP dat inheemse beplanting voorschrijft.



Samenwerking provincie
Het bestemmingsplan Plassengebied is in strijd met de volgende bepalingen uit de 

provinciale interim Omgevingsverordening (hierna: de verordening):

• Verstedelijkingsverbod.

Medewerking aan het bestemmingsplan is mogelijk als de provincie Utrecht bereid is om 

ontheffing te verlenen van het verstedelijkingsverbod. Hiervoor is een verzoek bij GS 

ingediend. 

Het bestemmingsplan maakt gebruik van de meerwaardebenadering uit de verordening.

De concrete invulling van de meerwaardebenadering betreffende natuurcompensatie (10ha) 

vindt plaats in natuurgebied ‘t Meertje. Daarvoor zal de gemeente met de eigenaar van de 

gronden een erfpachtovereenkomst afsluiten voor onbepaalde tijd.



Insteek gemeente

Een legakkereigenaar mag conform geldend bestemmingsplan helemaal niets op de 

legakker. Door, onder voorwaarden, bebouwing / gebruik toe te staan zal de waarde van een 

legakker toenemen. 

De legakkereigenaar zal moeten investeren in de aanleg van natuur, een beschoeiing en het 

doorlopen van een vergunningsprocedure. 

De gemeente neemt de natuurcompensatie voor haar rekening.

Waterkwaliteit wordt beschermd en lozing wordt voorkomen door inzet  van vuilwaterboot.

Qua proces: het college zal het ontwerpbestemmingsplan begin 2023 ter inzage leggen.



Handhaving

In februari 2018 heeft de gemeenteraad het Plan van aanpak bestaande bebouwing 

Plassengebied vastgesteld

In dat plan zijn de kosten van handhaving geraamd op circa 3,9 miljoen euro;

Begin 2023 wordt gestart met de actualisatie van het Plan van aanpak en de nadere 

uitwerking van dit plan op het gebied van uitvoering, fasering, capaciteit en budget.
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Presentatie Provincie door Neeltje Westra
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Welke waarden heeft het gebied in de 

Omgevingsvisie provincie Utrecht?

• hoge cultuurhistorische en 
landschappelijke waarde

• Natuur Netwerk Nederland (NNN)

• bovenlokaal recreatieterrein
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Inbreng provincie in het project 

➢ Inzet capaciteit bij gemeente

➢ Meekijken op uitwerking KRW in afstemming met waterschap

➢ Kansen natuur in kaart gebracht

➢ Expertise op borging natuurafspraken
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Waar staan we nu? 

• Mijlpaal: gemeente heeft voorontwerpbestemmingsplan afgerond

• Provincie heeft dit voorontwerpplan getoetst aan de Interim 

Omgevingsverordening

• Provincie heeft voorontwerpreactie verstuurd 

• Beoordelen aanvraag ontheffing voor verstedelijkingverbod 
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Reactie op het voorontwerpbestemmingsplan

• Er is erg veel werk verzet en er zijn grote stappen 

gemaakt. 

• Toch zijn er nog punten die niet (goed genoeg) 

voldoen aan de verordening: 

– Meerwaardebenadering

– KRW-toets vereist nog instemming van het waterschap en 

maatregelen niet geborgd

Herstel legakkers

Verlanding

Vissenbossen
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Reactie op het voorontwerpbestemmingsplan

• Meerwaarde op kwaliteit, 

oppervlakte en samenhang
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En nu verder?  

• Handhaving is cruciaal 

• Gemeente werkt verder naar een ontwerpbestemmingsplan

• Verschillende onderzoeken worden afgerond

• GS zal op de ontheffingsaanvraag voor het verstedelijkingsverbod reageren 

voor ter inzage legging ontwerpbestemmingplan

• Mitigerende KRW-maatregelen moeten verplichtend opgenomen in 

bestemmingsplan
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vragen

• Zijn er nog vragen?
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