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Beantwoording Schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde aan het College van 
Gedeputeerde Staten gesteld door dhr. J.F.M. Kloppenborg (GroenLinks) betreffende de externe werking van 
het Natura 2000 gebied Oostelijke Vechtplassen. (d.d. 30 oktober 2008)  
 
Toelichting 
Het gebied van de Oostelijke Vechtplassen bestaat uit een reeks van laagveengebieden tussen de Vecht en 
de oostelijke rand van de Utrechtse Heuvelrug, met een rijke schakering van natuurtypen, van bos tot open 
grasland, trilveen en rietland. Er leven tientallen beschermde en bedreigde diersoorten, w.o. purperreiger, 
zwarte stern, woudaapje en meervleermuis. Het zuidelijk deel ligt binnen de gemeente Maarssen. Op dit 
moment is de inspraakprocedure voor de derde tranche van de aanwijzing van Natura 2000 gebieden 
afgelopen en zal een aanwijzingsbesluit worden genomen. Dan is het gebied als Natura 2000 gebied 
vastgesteld. Thans valt het gebied al onder de werking van de Vogel- en Habitatrichtlijn.  
De bestuurlijke trekker voor dit Natura 2000-gebied is de provincie Noord-Holland, die ook het beheerplan 
opstelt.  
 
Vlak naast dit Natura 2000-gebied ligt het recreatieterrein De Maarsseveense Plassen. Ontwikkelingen in en 
rond de Maarsseveense Plassen kunnen invloed hebben op het behalen en behouden van de natuurdoelen 
van het Natura 2000 gebied Oostelijke Vechtplassen. 
De Maarsseveense Plassen wordt beheerd door het recreatieschap De Stichtse Groenlanden. Dit 
recreatieschap exploiteert ook het strandbad aan de grote plas. De inkomsten van dit strandbad lopen al 
jaren om verschillende redenen terug en het recreatieschap zoekt naar alternatieve inkomsten. Zo wordt het 
strandbad nu ook gebruikt voor grootschalige muziekevenementen en er is inmiddels een bouwvergunning 
fase 1 afgegeven voor de bouw van een groot Thermencomplex aan de Westbroekse Binnenweg, aan de 
noordkant van het strandbad. Verwacht wordt dat dit bedrijf het hele jaar door voor minstens 800 extra 
verkeersbewegingen per dag zal zorgen (personeel en bezoekers). Het complex is niet bereikbaar per 
openbaar vervoer. De provincie heeft vergunningen afgegeven voor de muziekevenementen en de PPC heeft 
een verklaring van geen bezwaar afgegeven voor het bestemmingsplan Maarsseveense Plassen (voor het 
hele plan met uitzondering van de recreatieparken i.v.m. de permanente bewoning). Ieder moment kan de 
bouwvergunning fase 2 worden aangevraagd door de ondernemer, inclusief velvergunning.  



De Statenfractie van GroenLinks maakt zich grote zorgen over het feit dat deze grootschalige, 
onomkeerbare ontwikkelingen gerealiseerd dreigen te worden vóór de bescherming van het Natura 2000-
gebied geheel geregeld is. In het gebied komen veel bedreigde en beschermde diersoorten voor, waaronder 
de purperreiger, zwarte stern en het woudaapje, die nu door de Vogel- en Habitatrichtlijn en binnenkort 
door de Natura 2000 status beschermd worden. De externe werking van de Thermen  is alleen door middel 
van een quick scan onderzocht door bureau Waardenburg. Dit is gezien het belang van het gebied bijzonder 
beperkt.   
Daarnaast lijkt het ons dat te weinig rekening wordt gehouden met de waterkwaliteit van de grote plas die 
niet onder het N2000-gebied valt (momenteel bijzonder zuiver kwelwater). 
 

Gelet het bovenstaande stelt de Statenfractie van GroenLinks de volgende vragen aan GS:  
 

1. Hoe waardeert GS het belang van Natura 2000 gebied Oostelijke Vechtplassen? 
 
Antwoord: Wij hechten grote waarde aan het Natura 2000 gebied Oostelijke Vechtplassen.  

 

2. Is GS met ons van mening dat de ontwikkeling van een grootschalig centrum als de Thermen in 
strijd kan zijn met de bescherming die dit Natura 2000 gebied dient te hebben? Is GS met ons van 
mening dat dit evenzeer geldt voor de grootschalige evenementen, die in het naastgelegen 
recreatiegebied worden georganiseerd? 
 
Antwoord: Ja, dit zou in beide gevallen kunnen als dit blijkt uit het antwoord op de vraag: ‘kan de 
voorgenomen activiteit een negatief of significant effect hebben op de waarde van het Natura 2000 
gebied?’. Voor het door u aangehaalde muziekfestival ‘Rocket Open Air’ is deze vraag beantwoord, 
wat resulteerde in de op 18 juli 2008 door het bevoegde gezag, in dit geval Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland, in overeenstemming met ons college, verleende vergunning van de 
Natuurbeschermingswet met mitigerende voorschriften. Voor de Thermen is deze vraag ons inziens 
nog in onvoldoende mate beantwoord.    

 

3. Moet de externe werking van het toekomstige Natura 2000 gebied (en huidige Vogelrichtlijn- en 
Habitatgebied) niet nu al leiden tot grote voorzichtigheid met nieuwe ontwikkelingen die een 
inbreuk kunnen betekenen op de natuurkwaliteit van het betreffende gebied? Op welke wijze 
denken de provincies Utrecht en Noord-Holland behoud van deze kwaliteit te kunnen garanderen? 
 
Antwoord Ja. Wij denken gezamenlijk het behoud en de kwaliteit te kunnen waarborgen door 
optimale toepassing van de Natuurbeschermingswet 1998, geldig sinds 1 oktober 2005, zowel via 
de vergunningverlening en handhaving als via maatregelen in het nog op te stellen beheerplan.  
Optimale toepassing betekent dat voor nieuwe projecten, handelingen of activiteiten het bevoegde 
gezag samen met de initiatiefnemer bepaalt of er vergunningplicht bestaat en zo ja, welke toetsing 
moet worden uitgevoerd. De verstorings- en verslechteringstoets vindt plaats als sprake is van 
effecten die niet significant zijn. Als significant negatieve effecten niet zijn uit te sluiten dan is een 
passende beoordeling noodzakelijk om te beoordelen of een vergunning al dan niet kan worden 
verleend. Uit genoemde toetsen zal moeten blijken of de project/activiteiten al dan niet strijdig zijn 
met de Natura 2000 instandhoudingsdoelen.  

 



4. Heeft GS voldoende zicht op het waarborgen van een gecoördineerde aanpak van de inrichting en 
het beheer van dit gebied, waarbij de kwaliteiten het Natura 2000 gebied duurzaam bewaard 
blijven? 
 
Antwoord: Ja. Wij werken er aan om de belangen van het natuurgebied te waarborgen en te 
versterken door het actief toepassen van de Natuurbeschermingswet 1998.  
 

5. Is GS bereid hierover contact op te nemen met de provincie Noord-Holland en met de gemeente 
Maarssen? 
 
Antwoord: Ja, zie ook vraag 6 hierna. De gemeente zullen wij in overleg met de provincie Noord-
Holland benaderen over de toepassing van de Natuurbeschermingswet 1998 in relatie tot de 
Thermen (zie vraag 2 laatste zin hiervoor).  
 

6. Welke rol heeft de provincie zelf op dit gebied voor ogen?  
 
Antwoord: Artikel 2 van de Natuurbeschermingswet regelt dat Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland, het bevoegd gezag is en dat de besluitvorming (vergunningverlening, handhaving en 
beheerplan) in overeenstemming met ons moet plaatsvinden. Binnen onze mogelijkheden vervullen 
wij een actieve rol ter bescherming van Natura 2000 gebieden binnen onze provincie en hebben 
afspraken met Noord-Holland betreffende de te nemen beschikkingen en veiligstelling van onze 
belangen in het thans op te stellen beheerplan. Dit mede gelet op het wetsvoorstel tot wijziging van 
de Natuurbeschermingswet (momenteel ter behandeling in de Eerste Kamer) waarbij de provincie 
waarin de activiteit hoofdzakelijk gevolgen heeft voor het gebied in die provincie bevoegd gezag 
zal worden voor vergunningverlening en handhaving.  

 

7. Bent u bereid om – eventueel in samenwerking met andere overheden- handhavend op te treden om 
in geval van overlast en verstoring de kwaliteit van het Natura 2000 gebied te beschermen? 
 
Antwoord: In aansluiting op vraag 6. Uiteraard zijn wij bereid om voor gebieden die in de 
provincie Utrecht gelegen zijn, de Provincie Noord Holland te adviseren om in overeenstemming 
met ons advies handhavend op te treden. Eerst moet er echter overeenstemming zijn over het al dan 
niet kunnen legaliseren van de geconstateerde overtreding.  
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