
 

 

 

MEMORANDUM 

 

 

 

 

 

 

DATUM 21-3-2022 

AAN Statenleden 

VAN Dhr. Van Essen en mevr. Sterk 

DOORKIESNUMMER - 

ONDERWERP Stand van zaken Vinkeveense Plassen 

BIJLAGE Vastgestelde bestuurlijke uitgangspunten en infographic 

Geachte statenleden, 

 

Op 22 maart 2021 bent u via het memo ‘stand van zaken dossier Vinkeveense Plassen’ voor het laatst 

geïnformeerd over de ontwikkelingen bij de Vinkeveense Plassen. In dit memo volgt een update over het 

Plassendossier en de stappen die sindsdien samen met de gemeente zijn gezet. Het memo van 22 maart 2021 is, 

voor achtergrondinformatie, als bijlage toegevoegd evenals de beantwoording op de statenvragen die naar 

aanleiding van dat memo destijds zijn gesteld. In dit memo treft u tevens een uitnodiging aan voor een boottocht 

in het gebied op 30 maart 2022. Ook de (dan gekozen) raadsleden van de Ronde Venen zijn hiervoor uitgenodigd. 

Meer informatie over dit werkbezoek treft u in de laatste alinea van dit memo aan. Tevens is een infographic 

bijgevoegd met relevante data over het gebied.  

 

Het afgelopen jaar is vanuit de provincie de intensieve samenwerking met de gemeente op dit dossier voortgezet. 

Begin 2021 heb ik samen met de verantwoordelijk wethouder bestuurlijke uitgangspunten vastgesteld waaraan 

het bestemmingsplan moet voldoen (de bestuurlijke uitgangspunten zijn als bijlage toegevoegd). Op basis van 

deze uitgangspunten en verschillende inhoudelijke sessies tussen provincie en gemeente heeft de gemeente eind 

2021 een 80% versie van het bestemmingplan opgesteld en met de provincie gedeeld. Op dit plan is door 

verschillende provinciale experts gereageerd en het plan is ook bekeken in relatie tot de bestuurlijke 

uitgangspunten. Voor veel zaken geldt dat de uitgangspunten aangehaald worden in het plan en daarmee de 

eerste basis is gelegd, maar dat een verdere verdieping en onderbouwing hiervan nog ontbreekt. Voor een 

werkbaar bestemmingsplan is het nodig dat de verschillende eisen en voorwaarden goed geborgd zijn en 

daarnaast ook goed uitvoerbaar en handhaafbaar zijn. Het is daarbij ook belangrijk dat de financiële 

consequenties verder worden onderbouwd; niet alleen de kosten, maar ook om de inkomstenkant (belastingen, 

leges). Dit zowel voor de gemeente als voor eigenaren in het gebied.   

Dit alles moet naar het definitieve bestemmingsplan toe nog verder uitgewerkt worden en dat vraagt nog het 

nodige extra onderzoek. De 80% versie voldoet ook (nog) niet aan de regels van de Interim 

Omgevingsverordening (IOV) van de Provincie met betrekking tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en het 

verstedelijkingsverbod. Daarnaast moet de toets die vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRWi) verplicht is 

nog worden uitgevoerd. Het was een bewuste keuze van de gemeente om het raamwerk al vroegtijdig aan de 

provincie voor te leggen. Het verder uitwerken van het bestemmingsplan zal nog de nodige inspanning en 

investeringen vragen van de gemeente, en om die reden is belangrijk voor de gemeente om te weten of het 

fundament waarop ze verder willen bouwen op steun kan rekenen van de provincie voordat ze verdere de 

investeringen gaan doen. 

 

Het bestemmingsplan op hoofdlijnen  

Het fundament van de 80% versie is dat bebouwing op de legakkers onder strenge voorwaarden en op basis van 

zonering mogelijk wordt gemaakt, om op die manier legakkers in stand te kunnen houden. Daarmee wordt dus 

een substantieel deel van de illegale bebouwing gelegaliseerd. Door middel van een zonering worden bepaalde 

delen van het Plassengebied aangewezen om meer intensief (nabij Vinkeveen) en meer extensief (nabij de 
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Botshol, Natura2000) te ontwikkelen. Tegen illegale bebouwing die niet in het bestemmingsplan past, wordt 

handhavend opgetreden als eigenaren de bebouwing niet vrijwillig aanpassen of verwijderen. Omdat de te 

legaliserende bebouwing in het NNN gelegen is en omdat er bij die legalisering sprake zal zijn van aantasting van 

het NNN ten opzichte van het huidige bestemmingsplan, is compensatie nodig (meerwaarde voor oppervlakte, 

kwaliteit en samenhang). De gemeente wil de legakkereigenaren medeverantwoordelijk maken voor de 

natuurcompensatie. Ze stellen voor dat legakkereigenaren voor de legalisatie van hun bouwsel via een 

voorwaardelijke verplichting een omgevingsvergunning moeten aanvragen bij de gemeente. Aan deze 

omgevingsvergunning is gekoppeld dat legakkereigenaren 50% van hun legakker als natuur moeten inrichten. Dit 

is een van de maatregelen die zorgen voor een kwalitatieve plus voor en een betere verbinding van de natuur in 

het gebied. De kwantitatieve compensatie van het NNN, dat door de legalisatie van (een deel van de) bebouwing 

ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan wordt aangetast, blijkt lastig zowel financieel als praktisch.  

 

In een bestuurlijk overleg met de gemeente op 20 januari 2022 zijn de aandachtspunten vanuit de provincie op de 

80% versie toegelicht en heb ik afgesproken dat de provincie; 

- waar nodig en mogelijk de gemeente ondersteunt bij het verder uitwerken, onderzoeken en 

onderbouwen van het bestemmingsplan;  

- het voortouw neemt als het gaat om de aansluiting op de Provinciale Omgevingsverordening; actief 

bekijken van de (on)mogelijkheden van alternatieve oplossingen die (beter) passen binnen de provinciale 

omgevingsverordening en in het bijzonder in de meerwaardebenadering. Die kennis en kunde is namelijk 

met name bij ons in huis. De gemeente heeft ons ook gevraagd hierop intensief samen te werken, omdat 

ze er zonder onze hulp niet uitkomt. 

- samen optrekt met de gemeente in de afstemming met de omgeving waarin de gemeente in de lead is 

en blijft, 

 

Het gebied 

De Vinkeveense Plassen zijn een bijzonder gebied in onze provincie. Het plassengebied is in zijn geheel 

onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland, het is aangemerkt als bovenlokaal dagrecreatieterrein en de 

legakkers in de plassen hebben een hoog cultuurhistorische een landschappelijke waarde. Deze waarden en de 

samenhang er tussen zijn ook terug te leiden naar de unieke ontstaansgeschiedenis van dit gebied.  

 

De Vinkeveense Plassen zijn vanaf de Gouden Eeuw (na 1887) ontstaan door de winning van turf ten behoeve van 

Amsterdam. De huidige langwerpige eilanden in de plassen zijn legakkers en waren in gebruik als droogvelden 

voor de nog natte turf. De ontginning in de Vinkeveense plassen is voor een belangrijk deel gedaan met een 

mechanische veensteekmachine, dat is uniek in Nederland. Deze machine kon tot grotere diepte veen steken. 

Nadat het veen was weggebaggerd bleven er veenplassen achter. Om verschillende redenen zag men af van 

droogmaking van de plassen.  

o Inmiddels was in andere polders gebleken dat droogmaling op grote technische problemen zou 

stuiten vanwege het vele kwelwater.  

o Daarnaast werd de behoefte aan nieuwe landbouwgronden kleiner en de behoefte aan 

recreatiewater groter.  

o Bovendien vormden de vechtplassen tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw nog een schakel 

in de Hollandse Waterlinies.  

Voor de aanleg van de A2 en Amsterdam- Zuidoost is de onderliggende zandlaag op sommige plekken in de 

Vinkeveense plassen weggebaggerd. Hierdoor bereiken de Vinkeveense plassen een voor Nederland ongekende 

diepte van 50 meter. 

 

De diepte van de plassen maken de legakkers hier extra kwetsbaar en het onderhoud en beschoeien ervan extra 

kostbaar. De legakkers zijn gevoelig voor water- en winderosie en in de loop van de jaren is een groot deel van de 

legakkerstructuur verloren gegaan. Jachthavens, recreatiewoningen, dagrecreatievoorzieningen en evenementen 

voorzagen vanaf het midden van de vorige eeuw in de toenemende recreatiebehoefte van bewoners van de stad 

en de regio. Er ontstond bijvoorbeeld veel dagrecreatie op de particuliere legakkers. De zandeilanden bleven 

publiek eigendom en werden eveneens ontwikkeld als dagrecreatieterreinen. Gedurende de jaren zijn de 

Vinkeveense plassen op bovenregionale schaal een ecologische stapsteen gaan vormen tussen de 

moerasgebieden de Biesbosch, in het Groene Hart de Reeuwijkse Plassen en de Nieuwkoopse plassen, de 

Botshol en de Oostelijke Vechtplassen (met o.a. het Naardermeer), naar de Randmeren rond Flevoland, met 

aansluiting op de IJsselmonding, het Zwarte meer naar de Wieden Weerribben. De natuurwaarden komen voort 
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uit een goede waterkwaliteit met kranswieren, de rietoevers met moerasvogels en de verbindingsfunctie van de 

plas voor de natuur. De legakkers zorgen voor variatie in de plas, golfbreking en beschutting voor watervogels. En 

het is ook weer de natuur die het gebied zo waardevol maakt voor recreanten. Kortom voor een duurzame 

toekomst van dit gebied is het vinden van een juiste balans tussen erfgoed, natuur en recreatiewaarden van 

belang. 

 

Integraliteit  

De bebouwing op de legakkers zorgt in belangrijke mate nu voor het behoud van de legakkers, doordat de 

gebruikers investeren in het onderhoud van de akkers. En het behoud van de legakkers is, naast de hoge 

landschappelijke en cultuurhistorische waarde, ook weer van belang voor de natuur. Bebouwing in NNN is niet 

toegestaan omdat bebouwing een aantasting is op de natuur en de waterkwaliteit. Dit geeft ook meteen het 

dilemma weer, natuur is gebaat bij onderhoud en beschoeiing van de legakkers maar ook bij weinig of geen 

bebouwing. Wanneer er helemaal geen bebouwing wordt toegestaan vervalt de motivatie bij de particuliere 

eigenaren om te investeren in het behoud van de legakkers. De nauwe samenhang tussen natuur, cultuurhistorie 

en recreatie zorgt ervoor dat de integrale blik noodzakelijk is om tot een gedragen plan te komen. Zo wordt door 

de gemeente nu uitgewerkt hoe eigenaren deels verantwoordelijk kunnen worden gemaakt voor natuurbeheer op 

de legakkers (conform de bestuurlijke uitgangspunten) en is ook het initiatief voor een vuilwaterboot uitgewerkt 

om vuilwaterlozingen in de plassen tegen te gaan. Deze lozingen zijn vanuit de KRW opgave zeer onwenselijk en 

zal deels de eerdere forse investeringen in de verbetering van de waterkwaliteit van de plassen te niet doen. 

Het feit dat we te maken hebben met een groot aantal bouwwerken op de legakkers die strijdig zijn met het 

bestemmingsplan uit 2005, en dat de aantasting van het NNN en de waterkwaliteit al heeft plaatsgevonden (en 

door gebruik nog steeds plaatsvindt), maakt dit dossier extra complex. De gemeente is niet in staat geweest om 

op grote schaal handhavend op te treden tegen de grote hoeveelheid aan illegale bouwsels. In het nieuwe 

bestemmingsplan dienen keuzes over de juiste balans tussen ontwikkeling en behoud te worden gemaakt en 

moeten nieuwe handhaafbare regels worden opgesteld over het behoud en beheer van het landschap, de 

recreatie, de natuur en de waterkwaliteit. Iedereen heeft belang bij het komen tot een gedragen, realiseerbaar en 

handhaafbaar bestemmingsplan.   

 

Naast het bestemmingsplan speelt op recreatief vlak een discussie binnen het Recreatieschap Stichtse 

Groenlanden (programma B) over de verdere ontwikkeling van de recreatie in en rond de plassen. Door het 

vertrek van de gemeente Amsterdam uit het voormalige recreatieschap Vinkeveense Plassen en het financiële gat 

wat daardoor is ontstaan op de exploitatielasten van het schap wordt gezocht naar ontwikkelingen voor extra 

financiële armslag. Dit raakt deels ook het bestemmingsplan, omdat de recreatieve ontwikkelingen met ruimtelijke 

aspecten onderdeel moet uitmaken van het bestemmingsplan. De Vinkeveense Plassen zijn door de provincie 

aangeduid als bovenlokaal dagrecreatieterrein. Het geeft nog een verdere duiding aan de situatie en de te maken 

complexe afwegingen. 

 

In gesprek 

Er moet door de gemeente, samen met ons en de omgeving nog het nodige uitgezocht, uitgewerkt en 

onderbouwd worden. Wij willen met uw Staten in gesprek gaan over mogelijke oplossingen, vanwege de regionale 

belangen die spelen in dit gebied en omdat de dillema's deels ook voortkomen uit de strijdigheid met de 

provinciale interim omgevingsverordening. Maar om dit gesprek goed te kunnen voeren willen we u eerst 

meenemen in het gebied en in de integrale opgave die gemeente én provincie hier hebben. We willen bespreken 

hoe we de komende maanden, met de nodige onzekerheden, de gemeente willen helpen toe te werken naar een 

duurzaam, gedragen en uitvoerbaar bestemmingplan dat formeel ter visie gelegd kan worden. Waarbij, zoals 

eerder ook met u en de gemeente is besproken, de provincie zich blijft inzetten om de benodigde stappen te 

zetten om verder te komen met dit dossier, ook als hier onorthodoxe oplossingen voor nodig blijken. Hierbij blijven 

de bestuurlijke uitgangspunten, inclusief het uitgangspunt dat de ‘NNN-natuurwaarden worden versterkt en 

duurzaam geborgd’ en de vereisten vanuit de KRW, onverminderd van kracht.  

 

De gemeenteraad moet een bestemmingsplan vaststellen dat past binnen de provinciale kaders. Tot nu toe is dat 

nog niet het geval; er is nog geen passende en/of uitvoerbare oplossing gevonden voor de natuur. Zowel vanuit 

de Gemeenteraad als vanuit u zijn er eerder zorgen geuit over het plan. De schuring zit met name op het 

beschermen en borgen van de natuur- en de waterkwaliteiten, maar dat binnen een unieke situatie waarin de 

realiteit niet meer aansluit bij de regels. Ik vind het belangrijk om met elkaar de huidige situatie beter in beeld te 
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hebben en de zorgen daarover naar elkaar uit te spreken, zodat we daarna ook beter onderbouwd het gesprek 

kunnen voeren over mogelijke oplossingen. Daarbij speelt ook de grote betrokkenheid in het gebied zelf een rol. 

Verschillende belangenorganisaties uit het gebied hebben u ook al regelmatig benaderd en geïnformeerd over de 

situatie. Ik wil graag benadrukken dat deze betrokkenheid zeer van belang is en tegelijk ook benadrukken dat we 

op zoek zijn naar een integrale oplossing en deze organisaties vaak een sectoraal belang vertegenwoordigen. Het 

vraagt van alle partijen inzet om over de belangen heen te kijken en tot een gedragen oplossing te komen. De 

gemeente voert overleg met de diverse stakeholders om ervoor te zorgen dat alle belangen worden 

meegewogen. Toch zullen er afwegingen en keuzes moeten worden gemaakt die niet voor ieder belang 

individueel de ideale uitkomst is.  

 

Werkbezoek 30 maart 

In aanvulling op dit memo nodig ik u, samen met Mirjam Sterk en de verantwoordelijk wethouder, graag uit voor 

een boottocht op de Vinkeveense Plassen op 30 maart. Ook raadsleden uit de (nieuwe) Raad zijn hierbij 

uitgenodigd. Doel van het werkbezoek is om u beter te informeren over de feitelijke kenmerken van het gebied, de 

functies en waarden van het gebied (recreatie, natuur en cultuurhistorisch) en om u te informeren over de 

verschillende betrokken partijen en belanghebbende in het gebied met de bijbehorende dillema’s.  

 

De Vinkeveense Plassen is een van de projecten die ondersteund worden vanuit het Netwerk 

Omgevingsgericht Werken (NOW). Het werkbezoek op 30 maart wordt ook vanuit het NOW georganiseerd. 

Omgevingspartijen en de natuurorganisaties zijn. geïnformeerd over het werkbezoek en een vertegenwoordiging 

ervan is  geïnterviewd en gefilmd om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van wat er allemaal in het gebied 

leeft en speelt. De film zal vertoond worden op het werkbezoek en daarna ook online beschikbaar zijn via het 

provinciaal YouTube- kanaal . De gesprekken met de omgeving worden de komende tijd  weer geïntensiveerd. De 

80% versie van het bestemmingsplan is nog niet uitgebreid met de omgeving besproken, omdat het voor de 

gemeente van belang was om eerst inzicht te krijgen in de uitzoekvragen die er vanuit de provincie nog liggen.  

Andere overheidspartijen zoals het waterschap en het recreatieschap zijn de 30ste niet aanwezig, maar zijn wel 

betrokken in de verdere uitwerking van het bestemmingsplan. Ook die samenwerking zal weer geïntensiveerd 

worden.  

 

Ik hoop u met deze update inzicht te hebben gegeven waar we nu staan in het traject en verwelkom u graag, 

samen met Mirjam Sterk en wethouder Alberta Schuurs, op de boot op 30 maart aanstaande. 

 

Met vriendelijke groet, Huib van Essen 

 

 

 

Bijlage 1: Memo ‘stand van zaken dossier Vinkeveense Plassen’ maart 2021 

Bijlage 2: Beantwoording Statenvragen nav memo maart 2021 

Bijlage 3: bestuurlijke uitgangspunten 2021 

Bijlage 4: Infographic 
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i De Kaderrichtlijn Water (KRW) 

De Kaderrichtlijn Water is opgesteld om de waterkwaliteit in Europa te verbeteren. De richtlijn is sinds 2000 van kracht. In de 

richtlijn staan afspraken die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon en 

gezond is. Art 4.7 van de Europese KRW (geen achteruitgang) stelt dat bij ruimtelijke ingrepen moet worden getoetst of de 

ingrepen negatieve effecten hebben op de toestand van het waterlichaam. Als dat het geval is, moet de lidstaat aangeven welke 

maatregelen worden genomen om de negatieve effecten te voorkomen of te mitigeren. Een negatief effect doet zich voor als in 

ieder geval 1 kwaliteitselement 1 klasse achteruitgaat. Het inroepen van dit artikel is tot nu toe in Nederland alleen gedaan ten 

behoeve van een motivering van een achteruitgang als gevolg van de aanleg van de Deltawerken. In andere gevallen zijn 

maatregelen genomen om de achteruitgang niet te laten plaatsvinden. 

 

De Vinkeveense Plassen is een oppervlaktewaterlichaam volgens de KRW. Als provincie stellen we de doelen vast. Het 

waterschap heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen om de waterkwaliteit te verbeteren, mede gefinancierd door de 

Provincie Utrecht (circa 1 miljoen). De gemeente zal in het kader van het bestemmingsplan maatregelen moeten nemen om te 

zorgen dat er geen ongezuiverd afvalwater in het waterlichaam komt, om zo te voorkomen dat de huidig toestand verslechterd 

en om de doelen in 2027 te kunnen realiseren. 

 



  

 MEMORANDUM   

  
  
  
  
  
  
  

DATUM  22 maart 2021  

AAN  Statencommissie Ruimte, Groen en Water  

VAN  Dhr. van Essen  

ONDERWERP  Memo stand van zaken dossier Vinkeveense Plassen 

 

Door Natuur- en milieuvereniging De Groene Venen is op d.d. 18 juni 2020 een brief aan het college van  
Gedeputeerde Staten toegezonden, een afschrift is tevens aan Provinciale Staten toegezonden. Vanuit de fractie 
van de ChristenUnie zijn hierover vragen gesteld, welke op de agenda van de commissievergadering van 9 
september 2020 zijn geagendeerd. In de beantwoording van deze vragen heb ik toegezegd dat u separaat 
geïnformeerd zult worden over de huidige stand van zaken rondom de totstandkoming van een nieuw 
bestemmingsplan voor de Vinkeveense Plassen. Met dit memo informeer ik u over de laatste stand van zaken op 
dit dossier.  
  
Voorgeschiedenis  
In 2011 is, onder leiding van de provincie, een multidisciplinair projectteam, bestaande uit medewerkers van 
provincie, gemeente, recreatieschap, RMN en BelangenVereniging Vinkeveense Legakkers, van start gegaan om 
zich te buigen over het vraagstuk ‘behoud legakkers Vinkeveense Plassen’. Dit nadat Recreatie 
MiddenNederland de noodklok luidde over de staat van de legakkers, maar ook het beheer en onderhoud 
daarvan op zowel de Loosdrechtse Plassen als de Vinkeveense Plassen.   
De uitkomsten zijn vervat in de Toekomstvisie Legakkers met bijbehorend plan van aanpak (dec. 2012). In deze 
toekomstvisie is vastgelegd dat een deel van de legakkers behouden dient te blijven en welke dit zijn. Uit deze 
visie vloeit ook de liquidatie van het Recreatieschap Vinkeveense Plassen voort, evenals de verkoop van de 
onlangs geveilde legakkers. Gedeputeerde Staten hebben het visiedeel vastgesteld en plan van aanpak ter 
kennisname aangenomen (mei 2013) en het geheel ter kennisname aan Provinciale Staten toegezonden. In het 
plan van aanpak is opgenomen dat het beheer en onderhoud van de legakkers voor de langere termijn zeer 
kostbaar is. Ook dat onderzocht dient te worden of en welke planologische ruimte geboden kan worden zonder 
dat er een significante aantasting van de aanwezige natuurwaarden plaatsvindt.   
De resultaten zijn overgedragen aan gemeente De Ronde Venen die verantwoordelijk is voor het vertalen van de 
visie in een beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan.  

Voortgang bestemmingsplan Plassengebied  
Gemeente De Ronde Venen is in 2015 gestart met de eerste voorbereidingen voor een nieuw bestemmingsplan 
voor de Vinkeveense Plassen om te voldoen aan haar actualiseringsplicht. Het mag duidelijk zijn dat de 
gemeente al lange tijd stoeit met de voorbereiding van dit bestemmingsplan. In dit bestemmingsplan moeten door 
de gemeente diverse vraagstukken beantwoord worden en komen veel aspecten samen waarover een standpunt 
ingenomen dient te worden. Zo moet een standpunt ingenomen worden ten aanzien van o.a.:   

• aanwezige (veelal illegale) bebouwing (ruim 1.500 objecten) op de legakkers;  
• beheer en onderhoud van de legakkers en exploitatie op de zandeilanden;  
• natuur, vrijwel gehele Plassen is NNN;  
• water;  
• recreatie, vrijwel gehele Plassen is aangemerkt als ‘bovenlokaal dagrecreatieterrein’.   

Een van de belangrijkste vraagstukken voor het plassengebied is hoe uitvoering te geven aan de Toekomstvisie 
Legakkers en het duurzame beheer en behoud van de legakkers en zandeilanden te borgen zonder dat er een 
significante aantasting van de aanwezige natuurwaarden plaatsvindt. Hierbij geeft de gemeente De Ronde Venen 
aan dat de duurzame instandhouding enkel kans van slagen heeft wanneer bebouwingsmogelijkheden worden 
toegestaan.  Duidelijk is dat het hier een complexe opgave betreft, die niet gemakkelijk valt op te lossen.    
  

  



  
  
  
  

Onderdeel van het bestemmingsplan is het vraagstuk ‘Hoe om te gaan met de bestaande situatie op de 
legakkers?’. Op de Vinkeveense Plassen zijn nu op de legakkers ca. 1.500 illegale bouwsels geconstateerd ten 
opzichte van het vigerende bestemmingsplan (2005). Deels gekomen door een gebrek aan Toezicht en 
Handhaving, deels door onuitvoerbare handhavingsregels. Dit gegeven maakt deze complexe opgave extra 
bestuurlijk gevoelig. Uitkomst dient dan ook te zijn dat voorzien wordt in een duurzame borging van de 
planologische mogelijkheden en uitvoerbare handhavingsregels.   
Overigens dient hierbij opgemerkt te worden dat gemeente De Ronde Venen als peildatum voor de MER, maar 
ook bestemmingsplan, is uitgegaan van de (planologische) mogelijkheden ten opzichte van het vigerende 
bestemmingsplan. Dit betekent dat alle illegale, maar ook toekomstige, objecten gaan vallen onder het 
totaalpakket aan afspraken over compenserende/kwaliteitsmaatregelen op de Vinkeveense Plassen waarbij is 
afgesproken dat voor die maatregelen een onderzoek naar actuele natuurwaarden d.d. 8 juli 2018 als ijkpunt 
geldt. Doel is dat alle geconstateerde illegale objecten binnen 10 jaar voldoen aan de voorwaarden uit het 
bestemmingsplan.  
  
Dilemma gemeente  
Gemeente De Ronde Venen loopt ‘vast’ met dit plan voor wat betreft de uitvoerbaarheid/betaalbaarheid van het 
plan. Veel bebouwingsmogelijkheden (waaronder veelal legalisatie) op de legakkers toestaan, ongeacht het 
vraagstuk of legalisatie acceptabel is, betekent minder kosten voor handhaving, maar vraagt veel  
(natuur)compensatie vanwege ligging in het NNN en vanwege het ‘verstedelijkingsverbod’ in het landelijk gebied.  
Weinig/zo min mogelijk bebouwingsmogelijkheden op de legakkers toestaan, betekent minder  
(natuur)compensatie, maar een enorme handhavingsoperatie. Gemeente geeft aan dat beide mogelijkheden door 
haar niet te betalen zijn, nu blijkt uit door haar uitgevoerd onderzoek dat compensatie door legakker-eigenaren 
juridisch zeer complex is en vrijwel niet uitvoerbaar.   
Gemeente De Ronde Venen heeft tal van ideeën nader uitgewerkt (legakkereigenaren betalen mee, oprichten 
groenfonds, terugbrengen compensatieopgave door hanteren ander ijkpunt), maar geen van deze ideeën lijkt 
volgens de gemeente dé oplossing in zich te hebben.  
Als de gemeente de vereiste compensatie niet geregeld krijgt, dan is er op voorhand sprake van strijdigheid met 
het provinciaal beleid of staat de gemeente voor een enorme handhavingsopgave die volgens haar vrijwel niet 
uitvoerbaar en betaalbaar is.  
De gemeente ziet overigens de Omgevingswet ook als een dilemma, omdat voor haar nog onduidelijk is wat de 
consequenties zijn als het plan voor de Vinkeveense Plassen onder de werking van de Omgevingswet komt te 
vallen. Het gemeentelijk streven is om het plan nog onder de werking van de huidige wetgeving in procedure te 
brengen, wat zou betekenen dat een ontwerpbestemmingsplan nog dit jaar in procedure zal moeten worden 
gebracht.  
De gemeente heeft de provincie gevraagd mee te werken om deze complexe opgave tot een oplossing te 
brengen. 
  

Gezamenlijke uitgangspunten en vervolgstappen  
Tijdens meerdere bestuurlijke overleggen met wethouder Schuurs heb ik gesproken over het gemeentelijk 
dilemma, de vraag om provinciale ondersteuning en over stappen om uit deze ‘impasse’ te komen. Dit heeft 
geleid tot een bestuurlijk overleg op 6 januari jl. waarin gezamenlijke uitgangspunten en vervolgacties, 
zogenaamde ‘knoppen om aan te draaien’, zijn vastgesteld.  
Deze vervolgacties betreffen vraagstukken die bij gemeente en/of provincie leven en waarop in dit proces een 
antwoord gewenst is. Gedacht kan worden aan het verder verdiepen in het vraagstuk of een bijdrage van 
legakkereigenaren gevraagd kan worden.  
Gemeente en provincie zullen, samen met Waternet en Recreatie Midden-Nederland, ambtelijk uitwerking geven 
aan deze vervolgacties en de uitkomsten op bestuurlijk niveau terugkoppelen. De uitwerkingen hiervan zullen 
inzicht moeten geven voor het ontwikkelen van oplossingen voor de Vinkeveense Plassen, en wat de 
consequenties daarvan voor iedere partij zijn.  
Het gaat om een complexe opgave die meerdere provinciale belangen raakt en waarvan de verwachting is dat 
oplossingen van het dilemma zich niet vanzelf aandienen. De provinciale ambitie is om actief en creatief met de 
gemeente samen te werken aan creatieve oplossingen en (zo nodig onorthodoxe) scenario’s voor de 
Vinkeveense Plassen. De inzet is tot een gezamenlijke aanpak te komen en de afspraken bestuurlijk vast te 
leggen.     
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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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VINKEVEENSE PLASSEN

FEITEN & CIJFERS

FUNCTIES EN WAARDEN  De Vinkeveense Plassen zijn een bijzonder gebied in de provincie Utrecht. 
Het plassengebied is in zijn geheel onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland 
(NNN), het is aangemerkt als bovenlokaal dagrecreatieterrein en de plassen 
met legakkers hebben een hoge cultuurhistorische en landschappelijke waarde. 
De Vinkeveense Plassen zijn als waterlichaam ook onderdeel van de Kaderrichtlijn 
Water opgaven. 

De Vinkeveense Plassen worden gekenmerkt door de vele 
legakkers, grote waterplassen, ring van eilanden en rietoevers. 

971 ha 
plassen (water)

 182,6 ha 
legakkers (380 totaal)

21,4 ha 
12 zandeilanden

X2

Recreatie

Z

Vinkeveen

M A R I C K E N L A N D

D E M M E R I K S E  P O L D E R

Baam
bru

gse 
Zuw

e

B O T S H O L
N A T U R A  2 0 0 0  

Onstaan legakkers
Legakkers ontstonden eind 
19e eeuw door turfwinning 
en uitbaggeren van veen.

Ontstaansgeschiedenis

Erfgoed & Cultuurhistorie Onderdeel van 
waterliniewerken van de 
Stelling van Amsterdam 
(UNESCO Werelderfgoed)

Het plassengebied vertegenwoordigt een hoge en 
speci�eke cultuurhistorische waarde in Nederland.

De diepe plassen zijn ontstaan 
door de mechanische turfwinning. 
De zandwinning heeft deze op een 
deel uitgediept.

Fort aan 
de Winkel

Vissenbos: stimuleert 
natuurwaarden en 
herstelt cultuur-
historische structuren. 

Een deel van de legakkers is 
intensief bebouwd (deels via 
een vergunning toegestaan). 
Denk aan vakantiehuisjes, 
schuurtjes en boxen. 

De afgelopen jaren ontstond 
veel illegale bebouwing op de 
Noordplas door:
• de populariteit van het 

gebied,
• beperkt(e) toezicht en 

handhaving en
• deels door onuitvoerbare 

handhavingsregels. 

Bebouwing

Circa 1 ha
legale bebouwing = 
planologisch vastgesteld

Circa 2.2 ha
illegale bebouwing
circa 1.850 bouwwerken

Bebouwing ten opzichte van huidige
bestemmingsplan (2005):

Eigenaren Vinkeveense Plassen
(per 8-3-2022)

Natuur
Het gehele plassengebied ligt in het NNN en is 
een natuurparel waar verschillende icoonsoorten 
voorkomen.

Vanwege de zwemwater-
functie mogen er niet te 
veel poepbacteriën uit 
ongezuiverde lozingen 
voorkomen in het water. 

Water
De waterkwaliteit is van groot belang in dit gebied:  

30 maart 2022 - Werkbezoek PS Utrecht en gemeenteraad De Ronde Venen - Contact: now@provincie-utrecht.nl Brongegevens: Gemeente De Ronde Venen, Provincie Utrecht, Arcadis.

Gemeente 
De Ronde Venen
10 ha / 0,81%

Waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht
46 ha / 3,73%

Provincie Utrecht
44 ha / 3,57%

Recreatieschap 
Stichtse
Groenlanden
521 ha / 42,22%

Niet-natuurlijk 
persoon/overige
156 ha / 12,64%

Particulieren
456 ha / 37,03%

Legakkers intensief 
bebouwd, verblijfs-
recreatie toegestaan 
o.b.v. huidige 
beleidsverordening.

Legakkers met 
overwegend illegale 
bebouwing. III

I

II

Zones
Drie gebieden: 
1. Recreatieparken
2. Achterbos 
3. Zuidplas (watersport)

12 zandeilanden
op de Noordplas.

Plangebied Vinkeveense 
Plassen, totaal 1.164 ha.

Z

X

Opdeling in meer intensieve en meer extensieve bebouwing

+ De legakkerstructuur is als stadium 
van de turfwinning zichtbaar.

Defosfaterings-
installatie

Ontstaan waterplassen
Voor de aanleg van de A2 
en de Bijlmer is zand onder 
het veen weggezogen.

De Vinkeveense Plassen is een populair watersport- en recreatie-
gebied. Het trekt jaarlijks 1,5 tot 1,75 miljoen recreanten.

Je vindt er onder meer: 
• jachthavens 
• horecagelegenheden
• een duikparcours
• vis- en zwemwater  
• watersportmogelijkheden

De Vinkeveense Plassen 
moeten als waterlichaam in 
2027 voldoen aan een 
EU-verplichting voor 
waterkwaliteit en ecologie. 
De Kaderrichtlijn Water 
legt daar een resultaat-
verplichting voor op. 

Het waterschap heeft 
samen met de provincie 
Utrecht veel geïnvesteerd 
om waterkwaliteit te 
verbeteren. Onder meer via 
een (defosfaterings)installatie 
die vervuilende fosfaten uit 
het inlaatwater haalt. 

Rietkragen: belangrijk 
als foerageer- of 
broedgebied voor water,- 
moeras- en rietvogels. 

Kwetsbaarheid legakkers
In de loop der jaren is een 
groot deel van de legakker-
structuur verloren gegaan.

Belangrijke oorzaken zijn:

1 Kwetsbaarheid door 
steile en hoge oevers.

2 Verzinken/afslaan 
legakkers door erosie.

3 Omvallende hoge bomen 
beschadigen smalle legakkers.
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