
 

 

 

MEMORANDUM 

 
 
 
 
 
 

DATUM 25-5-2020 

AAN Commissie RGW / Provinciale Staten 

VAN Gedeputeerde Hanke Bruins Slot 

ONDERWERP Beantwoording technische vervolgvragen GroenLinks over Natuurbeheerplan 2021 

  

De fractie van GroenLinks heeft een aantal technische vragen gesteld over het Ontwerp Natuurbeheerplan 2021 
(2020RGW56). Hieronder vindt u onze beantwoording. 
  
Vraag 1:  
Op kaart 11 bij het ontwerp Natuurbeheerplan zien wij de wijzigingen, toevoegingen en verwijderingen van gebieden 
met natuurbeheertypen. Er is echter geen motivering van deze verwijderingen en wijzigingen te vinden. GroenLinks 
heeft eerder technische vragen gesteld over dit Ontwerp Natuurbeheerplan 2021 (2020RGW56), onder andere over 
de reden van deze wijzigingen. Naar aanleiding van de beantwoording en de zienswijze die De Groene Venen en 
de Vechtplassencommissie heeft ingezonden hebben wij nog enkele vervolgvragen: 
  
Antwoord 1:  
Op de beheertypenkaart staat aangegeven welk type natuur op welke plaats aanwezig is. Dit betreft dus alleen 
natuurterreinen. Onder andere om het subsidieproces te verbeteren maken we de kaarten zo nauwkeurig mogelijk. 
Waar nodig hebben we daarom bebouwde en verharde terreinen, tuinen, recreatieterreinen, agrarische percelen 
en andere terreinen die geen natuurterrein zijn, van de beheertypenkaart geschrapt. Het is immers niet de bedoeling 
dat daarvoor natuurbeheersubsidie kan worden aangevraagd en het vertroebelt het inzicht in het natuurareaal in 
de provincie. Als zulke terreinen later worden heringericht als natuurterrein dan kunnen ze terugkomen op de kaart. 
Overigens heeft het verwijderen van een beheertype op de kaart van het Natuurbeheerplan niet automatisch tot 
gevolg dat het terrein ook uit het Natuurnetwerk Nederland (NNN) gaat. De begrenzing van het NNN wordt 
vastgesteld in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie/ Omgevingsvisie. In het NNN worden kleine inliggende niet-
natuurgebieden niet geëxclaveerd. De Vinkeveense Plassen vallen bijna helemaal in het NNN, inclusief delen die 
geen natuurterrein zijn, zoals legakkers met vakantiehuisjes en recreatie-eilanden.  
  
Vraag 2:  
Van een aantal gebieden kregen wij in de beantwoording van de schriftelijke vragen een toelichting wat de reden 
van verwijdering van het natuurbeheertype betreft. Van veel gebieden weten wij helaas niet wat de reden van deze 
wijziging is. Wij horen graag de motivatie achter de verwijdering van natuurbeheertypen, en in het bijzonder voor 
de zandeilanden bij de VVP en de dijkterreinen van de plassen naast Botshol.  
  
Antwoord 2: 
Zie antwoord 1 
  
Vraag 3:  
In de beantwoording van de schriftelijke vragen van GroenLinks staat dat in de Vinkeveense plassen van legakkers, 
die grotendeels uit vakantiehuisjes en ligweides bestaan, het beheertype geschrapt is. Is het schrappen van het 
beheertype het gevolg van de bouw van (illegale) vakantiehuisjes?  
  
Antwoord 3: 
De beheertypenkaart geeft de actuele situatie van 2020 weer voor wat betreft natuurbeheertypen. Bebouwing, 
tuinen, etc. zijn geen beheertype. Als bebouwde terreinen weer in de oorspronkelijke staat gebracht zijn, kan het 
beheertype terug op de kaart komen.     
 
De gemeente De Ronde Venen is het eerste aanspreekpunt voor het bestemmingsplan dat in voorbereiding is voor 
de Vinkeveense Plassen. In dit kader is de volgende tekst overgenomen van de website van de gemeente de 
Ronde Venen.  
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‘Hoewel er op dit moment nog (bijna) niets gebouwd mag worden op de legakkers, staan er veel blokhutten en 
andere bouwsels. In het bestemmingsplan waar nu aan gewerkt wordt, komen nieuwe regels over waar gebouwd 
mag worden, hoe groot dat dan mag zijn en onder welke voorwaarden. De afgelopen periode zijn verschillende 
bebouwingsvarianten onderzocht op haalbaarheid. Het college legt nu een haalbare bebouwingsvariant ter 
besluitvorming voor aan de raad. De verwachting is dat de raad dit voorstel behandelt in de vergadering van 26 
september 2020.’ Tot zo ver de gemeente De Ronde Venen. 
  
Vraag 4: 
Bij de gebieden die in NNN liggen waarvan het natuurbeheertype verwijderd is: blijven deze in NNN zonder 
natuurbeheertype of gaan deze gebieden uit NNN? In het tweede geval: vindt er dan ook compensatie plaats? 
  
Antwoord 4:  
Deze blijven in het NNN conform de regels voor begrenzing van het NNN. Het verwijderen van een beheertype op 
de kaart van het Natuurbeheerplan heeft dus niet automatisch tot gevolg dat het terrein ook uit het NNN gaat. De 
begrenzing van het NNN wordt vastgesteld in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie/ Omgevingsvisie. De 
Vinkeveense Plassen vallen bijna helemaal in het NNN, inclusief delen die geen natuurterrein zijn.  
  
 


