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De fractie van D66 heeft de volgende vraag ingediend:  
 
De gemeente De Ronde Venen kampt al geruime tijd met een ingewikkeld vraagstuk om het 
bestemmingsplan buitengebied op orde te krijgen. Onze commissie is hier eerder over geïnformeerd 
en ter informatie is bij de stukken voor deze vergadering een memo van gedeputeerde Van Essen 
gevoegd. Dit memo schetst wel de voorgeschiedenis en de inzet om er in samenwerking uit te komen, 
maar uit het memo spreekt onvoldoende de grote urgentie en oplopende stagnatie. 

Mijn fractie kreeg bijgevoegde brief aangereikt, die door het college van De Ronde Venen aan ons 
college van GS is gestuurd. Hieruit lezen we dat er weliswaar in januari afspraken gemaakt werden, 
maar dat de uitvoering daarvan niet loopt zoals zou moeten, en de tijd hierdoor steeds meer gaat 
dringen. De gemeente geeft feitelijk een noodsignaal af. Voor het buitengebied van De Ronde Venen - 
de Vinkeveense Plassen - is dringend een deugdelijk bestemmingsplan nodig, om de belangen van 
grondeigenaren én natuur te beschermen, en de gemeente komt hier niet zelfstandig uit. 

Mijn fractie heeft hierover de volgende vragen: 

1. De situatie wordt alleen maar nijpender. Wat kan de provincie doen nu de gemeente zo 
nadrukkelijk de hulpvraag stelt? Is het alsnog mogelijk om de toegezegde ambtelijke hulp in 
gang te zetten? 

2. Wat is er aan de hand dat de toegezegde ondersteuning weggevallen is? Wat is er nodig om 
het bestuurlijk overleg zo snel mogelijk wel weer op te pakken? 

3. Wat zijn nu de afgesproken stappen en termijnen in de contacten tussen provincie en 
gemeente? 

4. Is de oplossing voor de natuurcompensatie die in de brief naar voren wordt gebracht een 
haalbare kaart? Wat is er nodig om dit uit te voeren? En wat is er eventueel nog meer nodig? 

Hartelijke groet, Marianne de Widt 
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