
Subject: RGW: Werkbezoek Vinkeveense Plassen 
When: woensdag 30 maart 2022 08:45-12:45.
Where: Baambrugse Zuwe 208 (Eigen vervoer / geen OV) 

ACCEPTEREN = DEELNEMEN

Op 30 maart 2022 organiseert de provincie Utrecht in samenwerking met de gemeente De Ronde 
Venen een werkbezoek voor de Utrechtse Provinciale Staten en de (nieuwe) gemeenteraad van De 
Ronde Venen. 
 
Programma werkbezoek - Inloop vanaf 08.45 uur. Start programma 09.00 uur!
Tijdens dit werkbezoek nemen we u graag mee naar de Vinkeveense Plassen, om u een zo goed 
mogelijk beeld te kunnen geven van de complexe opgaven die spelen in het Plassengebied. Het gaat 
hierbij om het informeren over de feitelijke kenmerken van het gebied, de functies en waarden van 
het gebied (recreatie, natuur, cultuurhistorie etc.) en de verschillende betrokken partijen en 
belanghebbenden in het gebied met de bijbehorende dillema’s.

08.45 Inloop eigen vervoer

09.00 – 10.00 Opening
 Welkomstwoord door wethouder Schuurs - Jensema
 Toelichting programma door dagvoorzitter 

Presentaties 
 Provincie Utrecht (door Stephanie Van Schaik)

o De betrokkenheid en rol van de provincie en omgevingsgericht werken bij het 

Vinkeveense plassen dossier. 
 Gemeente De Ronde Venen (door Henrike Geurkink)

o Introductie op de casus en dilemma’s en de stand van zaken van het bestemmingsplan. 

 Informatiefilmpje en verdiepende vragen

10.00 – 11.30  Boottocht Plassengebied
 Boottocht langs de legakkers, zandeilanden en waterplassen 
 In gesprek met experts 
 In gesprek over de dilemma’s 

11.30 – 12.00 Terugblik, voortuitblik en afsluiting (terug op opstaplocatie)
 Uitwisseling en verdiepende vragen
 Toelichting op vervolgproces door gemeente De Ronde Venen
 Slotwoord door gedeputeerde van Essen

12.00 Einde boottocht 
Geen lunch aanwezig

Informatie vooraf
U zult voorafgaand aan het werkbezoek aanvullende informatie ontvangen over de stand van zaken 
in het Plassengebied in de vorm van een korte memo en een infographic. Tijdens het werkbezoek zal 
een korte film over het gebied worden getoond. 

Praktische informatie
Het gehele programma van het werkbezoek bevindt zich op de boot ‘Vinkeplas’. Tijdens de rondvaart 
op de Vinkeveense Plassen is er zowel de mogelijkheid om binnen overdekt te zitten als buiten op het 
dek. We hopen natuurlijk op stralend weer maar houd rekening met uw kledingkeuze (voor op het 
dek.)

Opstaplocatie



De opstaplocatie van de boot is gelegen bij Klinkhamer Watersport aan de Baambrugse Zuwe 208. 
Adres voor routebeschrijving: Baambrugse Zuwe 208, 3645 AM Vinkeveen

Parkeermogelijkheden 
Dichtbij de opstaplocatie van de boot zijn drie parkeermogelijkheden (zie kaartje in de bijlage):  

1. Op het eigen terrein van Klinkhamer Watersport: Baambrugse Zuwe 208
2. Direct tegenover Watersport Klinkhamer liggen aan de weg meerdere 

parkeerplekken

3. Op Zandeiland 4 ligt een grote parkeerplaats (5 min lopen naar de boot)
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