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Betreft: Bestemmingsplan Plassengebied  
 
Geachte dames en heren leden der Provinciale Staten van Utrecht, 
 
U brengt met een delegatie op uitnodiging van uw Gedeputeerde de heer van Essen woensdag 
30 maart 2022 een werkbezoek aan de Gemeente De Ronde Venen, waarbij het Plassengebied 
bij Vinkeveen en het proces naar een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied centraal staat. 
 
Graag leggen we u onze voorstellen voor als bijdrage aan het oplossen van de patstelling die 
is ontstaan bij de voortgang in dit proces. We hadden dat graag persoonlijk gedaan; er is 
gekozen voor een programma zonder de aanwezigheid van derden. 
 
DE KLEINE NATUUR 
Onze Stichting De Kleine Natuur ijvert voor meer natuurbehoud en ontwikkelen van meer 
natuurwaarde in en rondom het plassengebied. Dat doen we op allerlei verschillende wijzen. 
In deze fase staat het aankomende nieuwe bestemmingsplan centraal. We proberen daarop 
zoveel mogelijk invloed uit te oefenen. Formeel en juridisch kan dat pas als er een 
ontwerpbestemmingsplan ter tafel ligt. Tot die tijd proberen we bij het bevoegd gezag het 
belang van hogere natuurwaarden en het risico van ondeugdelijke ruimtelijke ordening regels 
onder de aandacht te krijgen. 
 
PROVINCIE 
Daarom zijn we ook zeer verheugd met de provinciale betrokkenheid bij dit onderhavige 
proces. Uit de openbare informatienota raad d.d. 8 maart 2022 van de gemeente De Ronde 
Venen met als onderwerp “Voortgang bestemmingsplan Plassengebied en bestuurlijk overleg 
met de provincie Utrecht” wordt duidelijk hoezeer op bestuurlijk niveau de provincie 
ondersteunt, in ieder geval met wijze raad en bijvoorbeeld het uitspreken van 

Stichting De Kleine Natuur (DKN) in De Ronde Venen wil de natuur, het milieu en de rust in en om de 
Vinkeveense Plassen bevorderen en beschermen, en de belangen van bewoners en recreanten van het 

gebied behartigen. De stichting vertegenwoordigt de vele inwoners en liefhebbers van het gebied. 



terughoudendheid met het meewerken van ontheffing van meerwaarde benadering uit de 
provinciale verordening. Ons komt het voor dat uw provinciebestuur zich meer als natuur 
hoeder opstelt dan ons huidige gemeentebestuur. Ook uw bezoek illustreert de provinciale 
betrokkenheid bij dit onderwerp. 
 
We roepen u daarom ook op om vooral vast te houden aan de vereisten voor 
natuurcompensatie en daarmee niet te laten marchanderen. Al wordt er al jaren niet naar 
gehandeld, de Vinkeveense Plassen kent al decennia de bestemming Natuur met nevenfunctie 
recreatie. Legalisering van grote aantallen bouwwerken verandert dat fundamenteel en 
onomkeerbaar, waarbij de natuur het voorgoed verliest van het winstbejag. Het plassengebied 
wordt een drijvend bungalowpark, alle illegale activiteit die de natuur bedreigt wordt beloond, 
de natuur verdwijnt. Juist in de tijd dat duidelijk wordt dat de natuur in zorgwekkend tempo 
achteruit gaat, zeker ook in Nederland getuige het rapport d.d. maart 2022 van de Raad voor 
de leefomgeving en infrastructuur. Link: Natuurinclusief Nederland | Raad voor de 
leefomgeving en infrastructuur (rli.nl). 
 
ZONE ZONDER BEBOUWING 
Ons appel is om een zo groot mogelijke echte natuurzone in te stellen die bebouwingsvrij gaat 
worden. Dat betekent onder geen enkele voorwaarde in die zone bebouwing legaliseren, en 
bestaande bebouwing in die zone in de komende jaren verplaatsen en /of afbreken. Eilanden 
in die zones krijgen hun natuurlijke staat terug, de hele zone wordt een natuurgebied. 
Recreatie blijft mogelijk in dit gebied in de vorm van (liefst ongemotoriseerd / elektrisch) 
varen en zwemmen. 

De minimale bebouwingsvrije zone is natuurlijk het deel tussen de zandeilanden en Botshol 
(Natura 2000 gebied) in. Ook het gebied Vinkenrust tegen de A2 aan en een strook op de 
Zuidplas maken deel uit van dit oorspronkelijk “Zone 3” (bebouwingsvrije) gebied: in de 
plannen foutief en misleidend natuurzone genoemd. In het beoogde bestemmingsplan is het 
enige onderscheid met andere zones een iets kleiner oppervlak bebouwing en iets lager 
nokhoogte. Natuurverstoring door bewoning, onnatuurlijke materialen en alles wat we als 
mensheid achterlaten is net zo groot als in andere zones.  

Uitvoering van het bebouwingsvrij maken van deze zone ligt dichterbij dan gedacht: enkele 
eigenaren van meerdere eilanden in deze gebieden zijn al bereid mee te werken, en de 
eilanden van het recreatieschap zijn al bebouwingsvrij. 

De Stichting De Kleine Natuur probeert al jaren dit voorstel te bespreken met de gemeente, 
maar krijgt daar geen voet tussen de deur. We rekenen ook op uw invloed om natuurwaarden 
op deze manier te redden. 
 
 
NATUURCOMPENSATIE 
Nu duidelijk wordt dat natuurcompensatie ook in het plangebied zelf kan worden overwogen, 
is het belang van een bebouwingsvrije zone nog groter geworden. Als er in een deel van het 
plassengebied onder voorwaarden bebouwing gelegaliseerd gaat worden, kan het andere deel 
van de plas, dat bebouwingsvrij gaat worden, onderdeel zijn van de natuurcompensatie. De 
beoogde bepaling dat van ieder perceel 50% een natuurbestemming krijgt, levert wellicht wat 
extra groen op, maar geen natuur.  



We wensen u veel plezier op de plassen, en veel wijsheid in uw beraadslagingen. We zijn 
graag bereid onze visie toe te lichten. 

Stichting De Kleine Natuur, Vinkeveen   

Pieter Maas Geesteranus, voorzitter 

Secretariaat: 
info@dekleinenatuur.nl 
 
Botsholsedijk 6 
3646 AB  Waverveen 

 


