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Natuurnetwerk Vinkeveense Plassen 

Geachte mevrouw Kotkamp, 

Op 21 november 2018 heeft u schriftelijke vragen gesteld over het Natuurnetwerk Vinkeveense Plassen. 

Toelichting GroenLinks: 
De provincie Utrecht kent zo'n 30.000 hectare Natuumetwerk Nederland (NNN). Een groot deel hiervan is in 
bezit van terrein beherende organisaties zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Utrechts 
Landschap. Een deel van het Natuurnetwerk is echter ook in particulier bezit, zoals een aantal Utrechtse 
landgoederen, maar er zijn ook gebieden met meerdere en kleinere particuliere eigenaren. Een voorbeeld van 
een natuurgebied dat veel kleinere particuliere eigenaren heeft, zijn de Vinkeveense Plassen. Hoewel het 
gebied binnen het Natuurnetwerk Nederland valt, is het nooit als dusdanig ingericht of ontwikkeld. Zo worden de 
plassen lokaal gebruikt en gezien als 'recreatieplas met natuurwaarden', terwijl deze een belangrijke 
verbindingsfunctie (zouden moeten) hebben ten behoeve van onder meer het Natura 2000 gebied Botshol. Het 
is onduidelijk welke verantwoordelijkheid de provincie heeft ten aanzien van de inrichting, het beheer en de 
ontwikkeling van het NNN-gebied op de Vinkeveense Plassen. De gemeente De Ronde Venen maakt op dit 
moment een nieuw bestemmingsplan voor de Vinkeveense Plassen. Daarin onderzoekt de gemeente onder 
meer welke (aanvullende) mogelijkheden er zijn voor recreatie op de plassen. Dan gaat het bijvoorbeeld om 
bebouwing op de legakkers, maar ook horeca en andere recreatieve voorzieningen op de zandeilanden. Bureau 
Waardenburg schrijft op dit moment aan een natuurplan voor het nieuwe bestemmingsplan, waarbij wij 
begrepen hebben dat het bureau ook de opdracht heeft gekregen om de recreatieve belangen mee te wegen. 
GroenLinks vindt het van belang dat de natuur- en netwerkfunctie van de plassen goed geborgd wordt in het 
uiteindelijke bestemmingsplan en dat recreatieve belangen daar niet zwaar in meegewogen worden. Naar 
aanleiding van bovenstaande hebben wij de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten 

1. Welke rol en verantwoordelijkheid heeft de provincie ten aanzien van de inrichting, het beheer en de 
ontwikkeling van de natuur- en verbindingsfunctie van de Vinkeveense Plassen? Hoe geeft de 
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provincie invulling aan die verantwoordelijkheid? 

Antwoord: 

Verantwoordelijkheden vanuit Ruimtelijke Ordening 

Nieuwe gemeentelijke ruimtelijke plannen moeten voldoen aan de regels die in de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening zijn opgenomen. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Ambtelijk vindt veelvuldig overleg 
plaats over de beoogde ontwikkelingen en hoe deze passend binnen de kaders van de PRV kunnen worden 
gebracht. Voor ontwikkelingen binnen het NNN is als hulpmiddel de "nee, tenzij"-toets ontwikkeld. Een nieuw 
project, in de Vinkeveense Plassen dat de natuur significant aantast, kan niet worden toegestaan in het 
bestemmingsplan ("nee"), tenzij het een groot openbaar belang dient én er geen alternatieven zijn buiten de 
natuur. Als de ontwikkeling toegestaan is, dan is natuurcompensatie verplicht (op een andere plek moet dan 
nieuwe natuur komen). 

Verantwoordelijkheden vanuit de Natuurvisie provincie Utrecht 2017 

De Vinkeveense Plassen zijn in de Natuurvisie aangegeven als natuurparel. Natuurparels zijn gebieden waar 
relatief veel aandachtsoorten voorkomen. De Vinkeveense Plassen zijn daarmee een van de gebieden waar de 
provincie, naar verwachting het meest effectieve resultaat kan behalen voor het versterken van de biodiversiteit. 

Invulling: 
• De provincie Utrecht heeft regulier overleg met de gemeente De Ronde Venen over ruimtelijke 

ontwikkelingen waaronder het bestemmingsplan Plassengebied waarbij de provinciale belangen 
behartigd worden. Provinciale vertegenwoordigers vanuit het natuurbeleid en het ruimtelijk beleid 
nemen deel aan dit overleg.; 

• de provincie neemt deel aan het door de gemeente De Ronde Venen in het leven geroepen kernteam 
Natuurplan Plassengebied. Daarin worden de natuurbelangen zoals die zijn geformuleerd in de 
Natuurvisie provincie Utrecht m.b.t. de icoonsoorten en natuurparels ingebracht. Daarnaast nemen aan 
het overleg deel; Waternet, Recreatie Midden Nederland, Bureau Waardenburg als inhoudelijk 
deskundig en schrijver; en afvaardigingen uit de omgeving zoals De Groene Venen en recreatie- en 
sportvisserijvertegenwoordigers. 

Verantwoordelijkheden vanuit Toezicht en handhaving, Wet natuurbescherming Wnb 

De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de Wnb. Voorgestelde ingrepen in de 
Vinkeveense Plassen worden daaraan getoetst. 

2. Welke inbreng heeft de provincie ten aanzien van het nieuw op te stellen bestemmingsplan voor de 
Vinkeveense Plassen en het daarbij behorende natuurplan? Hoe zorgt de provincie dat de 
natuurbelangen, en met name de natuurverbindingsfunctie, van de Vinkeveense Plassen daarin 
geborgd worden? 

Antwoord: 

Zie antwoord 1 

Voor natuur worden de volgende punten ingebracht: 
• Open water met rust en ruimte voor watervogels in verschillend perioden van het jaar in verschillende 

samenstelling, o.a. de krooneend als broedvogel; 
• rustgebied tijdens de trek, overwinteringsgebied; de legakkers die op de plas beschutting geven aan 

vogels, libellen, meervleermuis en de flora en fauna onder water, zoals diverse vissoorten, 
rivierdonderpad, kwabaal, bittervoorn (zoetwatermossel), kleine modderkruiper en kranswieren; 

• natuurvriendelijke (riet) oevers op legakkers en langs de buitenrand van het gebied o.a. langs wegen 
van belang voor rietvogels, ringslang, vissen (paaiplaatsen) en de otter; 

• samenhang van de 'plassennatuur' met omliggende (natuur) terreinen. Het gaat daarbij o.a. om de 
uitwisseling van vogels tussen broedgebieden en foerageergebieden. Het betreft samenhang tussen 
de Botshol, natuurontwikkeling in Groot Mijdrecht Noord, het legakkergebied bij Achterbos, 
natuurontwikkeling in Marickenland, Groot Wilnis Vinkeveen, natuurontwikkeling in De Bovenlanden, 
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de veenriviertjes, de Geuzensloot en het agrarische gebied met natuurwaarden. Ook de otter past in 
dit plaatje; 

• bij de Vinkeveense Plassen ontbreken op veel plaatsen geleidelijke overgangen van water naar land of 
ze zijn erg smal. Concrete kansen om de legakkers te behouden en te ontwikkelen zijn er bij het 
Achterbos, de legakkers bij de kern van Vinkeveen, langs de N201 inclusief het schiereiland, de 
Geuzensloot, plaatselijk bij de zandeilanden, de oevers bij de Botshol en bijlegakkers in de plas zelf. 
Het plan om op een aantal locaties afgeslagen legakkers weer 'boven water te halen' biedt ook kansen 
voor natuuroevers en zal bijdragen aan beschutting en broedgelegenheid voor o.a. watervogels op de 
plas; 

• voor grondgebonden diersoorten zoals kleine zoogdieren, ringslang, amfibieën en insecten, gaat het 
vooral om het samenhangende stelsel van de genoemde natuurgebieden rondom de Vinkeveense 
Plassen. 

3. Klopt het dat het Bureau Waardenburg de opdracht heeft gekregen om bij de opstelling van het 
natuurplan ook de recreatieve belangen mee te wegen? Zo ja, vanuit wie is die opdracht gekomen? 

Antwoord 

De gemeente De Ronde Venen laat Bureau Waardenburg een natuurplan opstellen om inzicht te krijgen hoe 
om te gaan met bebouwing op de legakkers i.r.t natuurwaarden en anderzijds het tegengaan van het verdwijnen 
van de karakteristieke legakkers door het afkalven. Bureau Waardenburg brengt in beeld hoe 
natuurmaatregelen kunnen worden gebruikt om recreatieve ontwikkelingen mogelijk te maken, waarmee dan 
weer het onderhoud van de legakkers kan worden bekostigd. Daarbij gaat de aandacht mede uit naar de rol van 
het Vinkeveense plassengebied als ecologische verbinding tussen omliggende natuurgebieden. 

De uitwerking door Bureau Waardenburg voor natuur gaat uit van de situatie op de plassen zomer 2018, geeft 
aan welke natuurmaatregelen kansrijk zijn en in welke deelgebieden van de Vinkeveense plassen deze het 
beste uitgevoerd kunnen worden voor natuur. Er volgt nog een uitwerking in opdracht van de gemeente De 
Ronde Venen om een concretiseringslag te maken voor de uit te voeren natuurmaatregen als natuurbijlage bij 
het bestemminsplan. 

De nadruk in de uitwerking door Bureau Waardenburg ligt op het volgende: 
• Goede relaties met de natuur in de omgeving 
• ruimtelijke zonering met voldoende rustgebieden 
• zorgen voor 'doortrekbaarheid' voor bepaalde diersoorten als ringslang enotte 
• specifieke inrichtingsmaatregelen (natuuroevers, golfbreking, behoud en herstel en goed beheer van 

de legakkers) waardoor de biotopen verrijkt worden voor de gewenste doelsoorten. 

4. Zijn er nog meer gebieden die binnen het Natuurnetwerk Nederland vallen, maar die geen eigendom 
zijn van een terrein beherende organisatie, dan wel een grote particuliere eigenaar, waarbij het 
natuurnetwerk nog tot ontwikkeling moet komen? Zo ja, om welke gebieden gaat het en wat doet de 
provincie om die gebieden alsnog tot ontwikkeling te brengen? 

Antwoord 
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Ja, er zijn meer gebieden. Met het Akkoord van Utrecht is afgesproken nog 1506 ha natuur te ontwikkelen. Het 
betreft voor het grootste deel agrarische gronden die aangekocht worden en ingericht worden voor natuur. 

Terreinen die geen eigendom zijn van een terrein beherende organisatie en waar het natuurnetwerk tot 
ontwikkeling moet komen zijn bijvoorbeeld het rivierengebied Neder - Rijn en Lek, delen van Marickenland en 
Groot Mijdrecht Noord en de Landgoederenzone Gelderse Vallei. Deze gebieden worden binnen de Agenda 
Vitaal Platteland ontwikkeld. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde staten van Utrecht, 

Voorzitter, 

Secretaris, 

~'t 
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