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80% versie Bestemmingsplan Plassengebied volgens De Groene Venen 
Reactie dd 30-3-2022 op Informatienota aan gemeenteraad van 8 maart 2022 

 

 
Inleiding 
Met stijgende verbazing nam het bestuur van De Groene Venen kennis van de Kernboodschap 
van de portefeuille houdend wethouder aan de gemeenteraad in de Informatienota van 8 maart 
2022 over Voortgang bestemmingsplan Plassengebied en bestuurlijk overleg met de provincie 
Utrecht. Stijgende verbazing vanwege de in de informatienota genoemde keuzes voor het 
oplossen van een aantal knelpunten die het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan in dit 
jarenlange proces achtervolgen. We reageren hierna op hoofdlijnen op de belangrijkste 
inhoudelijke keuzes. 
 
Natuurcompensatie d.m.v. 50% particuliere natuur op legakkers?   
Met de kennelijke bedoeling om op deze wijze de in het verleden door -illegale- bebouwing 
aangetaste natuurwaarden in dit NNN-gebied te compenseren stelt de portefeuillehouder voor 
om de eigenaren van de (alle?) legakkers te verplichten tenminste 50% van het perceel/legakker 
(?) in te richten en te beheren als natuur conform een voorgeschreven beeldkwaliteits-, beheer-, 
en uitvoeringsplan. Bovendien moeten de legakkereigenaren een afdoende beschoeiing 
realiseren en handhaven. De veronderstelling is dat daarmee kwantitatief voldoende wordt 
gecompenseerd en dat bovendien de natuurwaarden kwalitatief versterkt zullen worden (de zgn. 
meerwaardebenadering). 
 
DGV beschouwt de voorgestelde oplossing om de verloren gegane natuurwaarden te 
compenseren als kwantitatief én kwalitatief onvoldoende, volstrekt illusoir, onrealistisch, 
onuitvoerbaar en niet te handhaven. 
 
Verantwoordelijkheid verkeerd belegd 
Met de voorgestelde maatregelen wordt de verantwoordelijkheid voor het behoud van de NNN-
natuurwaarden bij de verkeerde partij gelegd. Een partij die, met alle respect voor de goede 
bedoelingen, zeer versnipperd en zelden deskundig is en voor wie de maatregelen buitengewoon 
complex zijn. 
 
Onderbouwend natuurbeleid ontbreekt 
Achter de gemaakte keuze treffen wij geen beleid aan waaruit zou blijken dat de natuurwaarden 
gebaat zouden zijn met deze oplossing. Wij kunnen ons daarbij, o.a. op basis van het 
voorgaande en het hiernavolgende, ook niet veel voorstellen. Hoe verhoudt deze oplossing zich 
tot het milieueffectrapport? 
 
Handhaving illusoir 
Het verre en het recente verleden heeft, zeker op de Vinkeveense Plassen, geleerd dat afdoende 
handhaving een illusie is. De met name als gevolg van het illegaal bebouwen van de legakkers 
verloren gegane natuurwaarden die nu moeten worden gecompenseerd zijn daarvan nota bene 
het gevolg! De voorgestelde maatregelen betekenen een grote toename van de regelgeving, 
zowel getalsmatig als qua complexiteit. En dus van de handhavingstaken. 
 
Natuurcompensatie elders 
Alhoewel het een formeel ongebruikelijke (want binnenplanse) oplossing zou zijn ziet DGV 
mogelijkheden om te onderzoeken of de verloren gegane NNN-natuurwaarden kunnen worden 
gecompenseerd door het passend inrichten en beheren van het nog redelijk ongeschonden 
legakkergebied ’t Meertje. Het is in potentie vanwege de bestaande natuur- en 
landschapskwaliteiten en de rust (o.a. vanwege de ontoegankelijkheid voor grotere vaartuigen) 
een zeer geschikt compensatiegebied. Ook daar heeft men te maken met meerdere eigenaren 
maar dat staat in geen enkele verhouding tot de situatie op de Vinkeveense Plassen. 
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Geen buffer naar Botshol en Demmerik 
In de informatienota wordt geen gewag gemaakt van speciale maatregelen voor een bufferzone 
grenzend aan Botshol (Natura 2000) en de polder Demmerik. DGV bepleit nog steeds een zone 
met minimale recreatieve druk (bijv. geen nieuwe bebouwing) ter bevordering van de rust in 
Botshol en de polder Demmerik. De criteria voor de in de informatienota genoemde zone GL 3 
(voorheen aangeduid als III?) biedt daarvoor o.i. onvoldoende borging. 
 
Varia 
Woonarken 
Het verheugt DGV te vernemen dat de portefeuillehouder voorstelt het aantal recreatieve 
woonarken niet uit te breiden. Het is ons niet duidelijk wat dit betekent voor eventuele niet 
recreatieve woonarken. 
 
Waterkwaliteit 
In de informatienota wordt geen aandacht geschonken aan de waterkwaliteit. Recent is nog 
gepubliceerd dat de waterkwaliteit nog ver verwijderd is van de normen van de Europese 
Kaderrichtlijn water. Dat geldt ook voor de Vinkeveense Plassen. DGV dringt er daarom op aan 
dat de portefeuillehouder bevordert dat er een afdoende oplossing komt voor het inzamelen van 
verontreinigd water. 
 
Tenslotte 
Wij hopen dat het gezamenlijke werkbezoek aan de Vinkeveense Plassen van gemeenteraad en 
provinciale Staten op 30 maart 2022 de deelnemers een goed beeld zal bieden van de situatie. 
En daarmee een goed kader voor het kiezen van de juiste richting voor maatregelen die natuur-, 
cultuur- en recreatiewaarden kunnen verhogen.  
 
De Groene Venen is altijd bereid tot overleg. 
 


