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Vragen m.b.t.  Memo stand van zaken dossier Vinkeveense Plassen 

Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
VVD 1 Naar aanleiding van deze memo op de agenda van de RGW 

vergadering ontving onze fractie een brief (zie bijlage) gericht aan 
uw college. 
Uit de memo maken wij op dat uw laatste contact is geweest op 6 
januari jl. Uw memo schetst, in de laatste alinea, een beeld van 
gezamenlijkheid en creatieve oplossingen.  
De brief d.d. 19 maart jl. schetst een beeld van een sindsdien 
moeizaam en traag verlopend proces. Het één hoeft het ander 
niet uit te sluiten maar toch zien wij als VVD fractie graag een 
nadere uitleg over de volgende punten: Naar wij begrijpen is een 
van de vraagstukken de onderbouwing van de 
natuurcompensatie voor het toevoegen van de gewenste extra 
bebouwing in het buitengebied. Zijn de regels uit de interim 
omgevingsverordening ten aanzien van NNN gebieden hier 
onvoldoende flexibel voor (wijzend op uw aanbod voor een 
onorthodoxe oplossing) of is de oorzaak gelegen in het ontbreken 
van sturing (projectleider) of organisatorische inzet (druk op het 
ambtelijk apparaat door corona)? 

Het dossier Plassengebied kent verschillende vraagstukken die tezamen de 
bouwstenen vormen om te komen tot een nieuw bestemmingsplan voor de 
Vinkeveense Plassen. Bij de beantwoording van deze vraagstukken is voor ons 
de interim omgevingsverordening leidend. De interim omgevingsverordening 
biedt op verschillende manieren ruimte voor maatwerk. Een oplossing dient 
daarbinnen gezocht te worden, hierbij willen wij flexibel meedenken.  
De zoektocht naar een oplossing kost veel tijd en inspanningen, maar dient 
zorgvuldig te gebeuren. De diverse provinciale belangen dienen in dit plan 
beschermd en duurzaam geborgd te worden. Hiertoe bieden we als provincie 
actief inzet op inhoud (inclusief kennis en expertise) en op proces bij deze 
complexe opgave. De provincie werkt hier goed en intensief op samen met de 
gemeente en biedt daarbij zoveel als mogelijk ondersteuning.  
 

 2 Kunt u de interim omgevingsverordening zodanig toepassen 
(experimenteer artikel) dat er een juiste balans (integrale 
belangenafweging) kan worden gevonden tussen de 
maatschappelijke noodzaak voor de instandhouding van dit 
specifieke cultuurlandschap en de toepassing van de 
beschermingsregels voor de NNN? 

De interim omgevingsverordening is leidend voor ons in de zoektocht om te 
komen tot een oplossing voor dit plan. Daarbij zullen we ons tot het uiterste 
inspannen om tot een oplossing te komen, en de rek en ruimte binnen de regels 
moeten zoeken. Welke oplossing haalbaar is voor dit plan is momenteel nog niet 
te zeggen. De uitwerkingen van de diverse vraagstukken, waar momenteel 
samen hard aan gewerkt wordt, zullen dit moeten uitwijzen.  

 3 Heeft u het idee dat de plannen van de gemeente De Ronde 
Venen, in de huidige vorm, überhaupt haalbaar zijn binnen de 
provinciale kaders? 

De uitwerking moet uitwijzen of het plan wat er dan ligt passend en haalbaar is 
binnen de provinciale kaders, die leidend zijn. Momenteel zijn er nog te veel 
vragen die nog beantwoord moeten worden om in te schatten of het plan 
uiteindelijk haalbaar is binnen de provinciale kaders. In gezamenlijkheid wordt 
hier momenteel hard aan gewerkt door gemeente en provincie. 

 4 Wat kan de gemeente De Ronde Venen doen om, op korte 
termijn, de door hen gewenste duidelijkheid over de uitwerking 
van de uitgangspunten te krijgen op ambtelijk en bestuurlijk 
niveau van de provincie Utrecht? 

Samen met gemeente De Ronde Venen zijn stappen bepaald waarop 
momenteel intensief wordt samengewerkt om tot concrete vervolgstappen te 
komen. De uitkomsten daarvan zijn de bouwstenen om te komen tot een 
voorstel waarop besluitvorming plaats kan vinden. Het streven is om hiertoe 
medio 2021 helderheid over te krijgen. Tussentijds vindt bestuurlijk overleg 
plaats om de resultaten van deze uitwerkingen, als onderdeel van het 
totaalpakket voor dit plan, vast te stellen. Het eerstvolgende bestuurlijk overleg 
staat inmiddels gepland op 3 juni 2021.  
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GroenLinks 5 Wat duidelijk is, is dat alle partijen graag voortgang willen. Dat 
bleek ook weer uit de 8 mei verzonden brief van de 
Belangenvereniging Vinkeveense Legakkers en de op 10 mei 
verzonden brief van De Groene Venen. Is het mogelijk om iets 
meer te vertellen over de verwachte voortgang, kan er 
bijvoorbeeld een tijdspad geschetst worden inclusief de 
vervolgstappen die genomen moeten worden?    

Samen met gemeente De Ronde Venen zijn stappen bepaald die momenteel 
verder uitgewerkt worden. De uitkomsten daarvan zijn de bouwstenen om te 
komen tot een voorstel waarop besluitvorming plaats kan vinden. Het streven is 
om hiertoe medio 2021 helderheid over te krijgen. Tussentijds vindt bestuurlijk 
overleg plaats om de resultaten van deze uitwerkingen te bespreken. Het 
eerstvolgende bestuurlijk overleg staat gepland op 3 juni 2021.  
 

 6 Steunt GS het gemeentelijk streven om het plan nog onder de 
werking van de huidige wetgeving in procedure te brengen? Is 
dat wat het college betreft ook haalbaar? 

Er is begrip voor het gemeentelijk streven om het plan onder de werking van de 
huidige wetgeving in procedure te brengen. De Omgevingswet schrijft in principe 
voor dat het de bedoeling is dat er één omgevingsplan voor het gehele 
grondgebied van een gemeente wordt gemaakt. De gemeente ervaart daarmee 
druk en heeft de zorg dat het mogelijk voor grote vertraging kan zorgen op dit 
dossier, waar nu al lange tijd aan gewerkt wordt en waar veel geld, tijd en 
capaciteit in is gestoken. Daarbij komt dat veel zaken rondom de Omgevingswet 
nog onduidelijk zijn, omdat daar nog geen ervaring mee opgedaan is.  
Dit mag echter niet betekenen dat dit ten koste van de kwaliteit van het plan 
gaat. Zorgvuldigheid moet daarbij in acht worden genomen.  
Het is nu nog niet duidelijk of dit ook haalbaar is. De uitwerking van de 
vervolgstappen moet hierin het inzicht verschaffen. Daarbij komt dat ook de 
datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet niet definitief is. Mogelijk dat 
dit onbedoeld in het voordeel van dit project uitpakt.   
 

 7 Wat is de provinciale insteek in het vervolgtraject? Er wordt 
gesproken over creatieve en (zo nodig) onorthodoxe oplossingen. 
Is hierbij de Interim-Omgevingsverordening nog steeds het 
uitgangspunt en sturingsmiddel, en moeten ontwikkelingen 
binnen deze kaders passen?   

De afspraak met gemeente De Ronde Venen is dat de provincie zich actief 
inspant en inzet levert op inhoud (inclusief kennis en expertise) en proces bij 
deze complexe opgave. Daartoe wordt ambtelijk intensief samengewerkt om te 
komen tot concrete stappen. De interim omgevingsverordening is leidend voor 
ons in de zoektocht om te komen tot een oplossing voor dit plan. Daarbij zullen 
we ons tot het uiterste inspannen om tot een oplossing te komen, en de rek en 
ruimte binnen de regels moeten zoeken. 

PvdA 8 In de memo is niet duidelijk wat de vervolg stappen zijn. De 
gemeente komt er niet uit en vraagt hulp bam de provincie. Zou u 
een toelichting kunnne geven wat de provincie gaat doen én wat 
de rol is van de anderen rand gemeenten rondom De Ronde 
Venen? 

De afspraak met gemeente De Ronde Venen is dat de provincie zich actief 
inspant en inzet levert op inhoud (inclusief kennis en expertise) en proces bij 
deze complexe opgave. Daartoe wordt ambtelijk intensief samengewerkt om te 
komen tot concrete stappen. Omliggende gemeenten hebben hier (vooralsnog) 
geen rol in, aangezien het in principe om een puur gemeentelijk plan gaat. 
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