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Schriftelijke vragen ex.art.47 RvO aan
het College van GS, gesteld door
mevrouw H. Keller van de fractie PvdD
betreffende “Bebouwing legakkers
Vinkeveense Plassen”
(d.d. 12-03-2020).

Geacht college van Gedeputeerde Staten,
Toelichting:
De Vinkeveense Plassen zijn onderdeel van Natuurnetwerk Nederland (NNN) en in de provinciale Natuurvisie
aangemerkt als ‘natuurparel’. Bovendien heeft het gebied een belangrijke verbindingsfunctie voor het
aansluitende Natura2000-gebied Botshol.
Het bestemmingsplan Plassengebied maakt het mogelijk dat er gebouwd wordt op de legakkers en dat recreatie
is toegestaan.
In het M.E.R. advies (2015, Arcadis) is daarover het volgende geconcludeerd:
“De belangrijkste effecten die als gevolg daarvan kunnen optreden in het Natura 2000-gebied Botshol zijn
toename van de depositie van stikstof en toename van de geluidbelasting.
De habitattypen in Botshol zijn gevoelig voor de toename van stikstof. De achtergronddepositie van stikstof in het
gebied is hoger dan de zogenaamde kritische depositiewaarde van een aantal van deze habitattypen. Wanneer
het bestemmingsplan Plassengebied leidt tot verdere toename van de depositie, kunnen significant negatieve
gevolgen op voorhand niet worden uitgesloten, ook wanneer deze toename zeer gering is.”
Daarnaast wordt er op legakkers in de Vinkeveense Plassen ook illegaal gebouwd, waardoor druk op de
natuurwaarden nog groter is.
Gemeente De Ronde Venen is bezig met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan, dat in januari 2021 zou
moeten worden vastgesteld.
Onze fractie heeft hierover de volgende vragen:
1.
2.
3.

De provincie is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving in het kader van de Wet natuurbescherming
(Wnb). In welke mate is sprake van overtreding van de Wnb bij de illegale bebouwing van legakkers en
treedt de provincie hier handhavend tegen op?
Klopt het dat de gemeente De Ronde Venen voornemens is om met het nieuwe bestemmingsplan,
bestaande illegale bebouwing op de legakkers te legaliseren? Zo ja, welke acties onderneemt GS
hierop?
Gezien de stikstofgevoeligheid van de habitattypen in Botshol, is bouwen op legakkers in de
Vinkeveense Plassen überhaupt nog mogelijk?
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