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Vragen m.b.t. Ingekomen stuk Groene Venen Natuur op de Vinkeveense Plassen RGW 9 september 2020 

Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
GroenLinks 1 De Vinkeveense Plassen liggen nagenoeg geheel binnen 

het Natuurnetwerk Nederland. In het verleden zijn er in 
strijd met het bestemmingsplan echter kleine blokhutten 
verschenen op de legakkers, die veelal in particulier 
eigendom zijn. De gemeente heeft hier niet op 
gehandhaafd, met als gevolg dat er tenminste 1.600 
illegale bouwsels te vinden zijn middenin een 
natuurgebied. Met het nieuwe bestemmingsplan zoekt de 
gemeente naar een mogelijkheid om de 
handhavingsopgave te beperken, en daarmee huisjes te 
legaliseren, binnen de randvoorwaarden die er voor een 
natuurgebied als dit gelden. Dit proces loopt al meerdere 
jaren, en de vaststelling van een bestemmingsplan lijkt nu 
dichterbij te komen. Natuurmonumenten, de Natuur- en 
Milieufederatie, Stichting De Bovenlanden, de 
Vechtplassencommissie en de vereniging De Groene 
Venen uiten blijkens hun brief hun zorgen over de borging 
van de belangen van natuur, water en landschap in het 
proces. 
  
Daarover hebben wij de volgende vragen van het college: 

• Op welke wijze behartigt uw college in het 
voorproces de provinciale belangen op het gebied 
van o.a. natuur, water, landschap en ruimtelijke 
ordening bij de totstandkoming van dit nieuwe 
bestemmingsplan? En hoe doet de provincie dit in 
het vervolg? 

 

Ambtelijk wordt intensief samengewerkt met gemeente De Ronde 
Venen bij de totstandkoming van het nieuwe bestemmingsplan voor de 
Vinkeveense Plassen. Dit doen we met de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening als uitgangspunt en tevens sturingsmiddel. 
Ontwikkelingen, zoals de gemeente voorstelt, moeten binnen deze 
kaders passen. Verder proberen wij ook oplossingsgericht mee te 
denken met de gemeente. Deze werkwijze is tijdens het voortraject 
gehanteerd en zal ook in het vervolg toegepast worden. 
 

 2 • Hoe kijkt uw college naar de zorgen die in de brief 
van de verschillende natuurorganisaties geuit 

Wij hebben begrip voor de zorgen vanuit de verschillende 
natuurorganisaties. Wij zijn van mening dat, ervan uitgaande dat het 
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worden, zoals de borging van de omvang en 
kwaliteit van de natuurwaarden in het 
plangebied?  Evenals de voorgenomen zonering 
met verschillende bebouwingsmogelijkheden in 
combinatie met de natuurcompensatieopgave? 

 

bestemmingsplan in wording in overeenstemming zal zijn met ons 
provinciaal ruimtelijk beleid, de omvang en kwaliteit van de aanwezige 
natuurwaarden op de Vinkeveense Plassen voldoende zal zijn 
gewaarborgd. Binnen dit bestemmingsplan heeft de gemeente haar 
eigenstandige bevoegdheid om daarin keuzes te maken, zoals zonering 
met verschillende bebouwingsmogelijkheden, zolang deze in 
overeenstemming zijn met het provinciaal ruimtelijk beleid. Hier zullen 
wij op toezien.  
 

 3 • Hoe kijkt uw college naar de activiteiten die de 
gemeente voornemens is om mogelijk te maken 
op de zandeilanden middels het nieuwe 
bestemmingsplan? 

 

Binnen het vigerende provinciaal ruimtelijk beleid zijn de Vinkeveense 
Plassen niet alleen aangeduid als ‘Natuur Netwerk Nederland (NNN)’, 
maar ook als ‘bovenlokaal recreatieterrein’. Binnen een bovenlokaal 
recreatieterrein, zoals de Vinkeveense Plassen, zijn diverse recreatieve 
activiteiten, ook zoals gemeente De Ronde Venen en Recreatie Midden-
Nederland onder voorwaarden voorstellen, toegestaan. Omdat deze 
zandeilanden ook aangemerkt zijn als NNN, geldt hierbij dat deze 
activiteiten de aanwezige natuurwaarden niet mogen schaden.  
 

 4 • Is uw college voornemens om, zoals de 
briefschrijvers vragen, maatregelen te nemen dan 
wel de betrokkenheid bij de totstandkoming van 
dit bestemmingsplan te vergroten? Zo ja, op 
welke wijze? Zo nee, waarom niet? 

Zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau vindt reeds veelvuldig 
overleg plaats over dit bestemmingsplan. Daarmee is reeds sprake van 
een grote betrokkenheid richting dit plan, temeer gezien de aanwezige 
provinciale belangen voor dit gebied. Binnen de huidige samenwerking 
geldt het provinciaal ruimtelijk beleid als uitgangspunt. Een grotere 
betrokkenheid achten wij daarom niet noodzakelijk. 
 

    
ChristenUnie 5 De vereniging De Groene Venen maakt zich zorgen over 

de natuurwaarden op de Vinkeveense plassen, vanwege 
de omvang van de natuurzones in het nieuwe 
bestemmingsplan voor de Vinkeveense plassen. In het 
verleden was de provincie Utrecht nauw betrokken bij het 

Ja, een memo over de huidige stand van zaken zal op korte termijn aan 
u worden toegezonden. 
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beleid rond de legakkers en de nieuwe keuzes van de 
gemeente raken het natuurbeleid van de provincie. 

Kunnen we een kort memo krijgen over de huidige stand 
van zaken rond de legakkers? 

 6 Wat was de provinciale insteek tijdens het vooroverleg 
over het nieuwe bestemmingsplan van De Ronde Venen 
en wat wordt de provinciale insteek in het vervolgtraject? 

Ambtelijk wordt intensief samengewerkt met gemeente De Ronde 
Venen bij de totstandkoming van het nieuwe bestemmingsplan voor de 
Vinkeveense Plassen. Dit doen we met de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening als uitgangspunt en tevens sturingsmiddel. 
Ontwikkelingen, zoals de gemeente voorstelt, moeten binnen deze 
kaders passen. Deze werkwijze is tijdens het voortraject gehanteerd en 
zal ook in het vervolg toegepast worden. 
 

 7 Kunnen we een afschrift krijgen van de brief die GS als 
reactie naar De Groene Venen stuurt? 

 

Een afschrift van de brief die wij, als reactie op de ingezonden brief van 
De Groene Venen, zullen sturen zal aan u worden toegezonden.  

 
 

 

 


