Utrecht, 8 november 2011
Pythagoraslaan 101
Tel. 030-2589111

Afdeling
Nummer

: ECM
: 809CCF8C

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen
ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld
door mw. C. Dik-Faber en dhr. A. Schaddelee van
de Christen Unie over de staat van onderhoud en
recreatieve mogelijkheden Vinkeveense legakkers
(d,d, 19-10-2011)

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door mw.
C. Dik-Faber en dhr. A. Schaddelee van de Christen Unie over de staat van onderhoud en recreatieve
mogelijkheden Vinkeveense legakkers (d,d, 19-10-2011)

Toelichting
Enkele dagen geleden heeft de Statenfractie van de ChristenUnie een werkbezoek gebracht aan de
Vinkeveense Plassen en daarbij kennis genomen van de huidige staat van de legakkers in de plassen. Onze
partijgenoot uit de gemeenteraad van De Ronde Venen en bestuursleden van de Belangenvereniging
Vinkeveense Legakkers hebben ons vele legakkers laten zien. Ook zijn wij geïnformeerd over het vigerende
beleid, of beter gezegd: het ontbreken daarvan. Dit heeft ertoe geleid dat de legakkers ruimte bieden aan een
bonte verzameling blokhutten (die nu door de gemeente worden gedoogd, met veel onduidelijkheid tot
gevolg) en andere zaken zoals speeltoestellen, kano’s, tuinsetjes, tuingereedschap enzovoort. Deze situatie
lijkt onhoudbaar. Een aantal legakkers is goed tot zeer goed onderhouden, maar veel legakkers zijn
verrommeld en dreigen letterlijk door het water weggespoeld te worden. Daarmee gaat een belangrijk deel
van de cultuurhistorie in het gebied verloren. Ook heeft het verdwijnen van de legakkers negatieve effecten
op de soortenrijkdom in de Vinkeveense plassen, een schakel in de Ecologische Hoofdstructuur.

In het Coalitieakkoord heeft u opgenomen: “In de gebieden met EHS-status gaan wij op basis van de
bestaande natuurwaarden - binnen de wet – uit van de mogelijkheden en niet de onmogelijkheden voor
recreatieve ontwikkeling”. De ChristenUnie is van mening dat er bij de legakkers veel kansen liggen op het
gebied van recreatieve ontwikkeling. Zo zou beperkte en gereguleerde bebouwing op de legakkers
toegestaan kunnen worden, waarbij onderhoud ten behoeve van behoud van de legakker als tegenprestatie
van de eigenaar wordt gevraagd. Daarbij kan ook aandacht worden gevraagd voor de begroeiing van de
legakkers. Door het vergroten van de recreatieve waarde van de legakkers, worden eigenaren en/of
gebruikers verleid tot investeringen in hun legakker. Daarmee blijft een uniek stukje cultuurhistorie
bewaard en krijgen de natuurwaarden in het gebied een impuls. De soortenrijkdom is immers gebaat bij
zoveel mogelijk meters legakker en zal aanzienlijk achteruit gaan als de legakkers aan het water worden
prijsgegeven en het gebied langzaam maar zeker tot een grote plas transformeert.
Wij willen u graag de volgende vragen voorleggen:
1. Deelt u onze mening dat behoud van de Vinkeveense legakkers belangrijk is vanuit het oogpunt van
natuur en cultuurhistorie?
Antwoord:
Provincie Utrecht heeft het agrarisch cultuurlandschap als een van haar thema’s binnen het
provinciaal cultuurhistorisch beleid. De legakkers staan ook op de provinciale Cultuurhistorische
Waardenkaart. De legakkers vormen verder onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur.
2. Ziet u mogelijkheden voor recreatieve ontwikkeling van de legakkers?
Antwoord:
De recreatieve mogelijkheden en onmogelijkheden op de legakkers zelf zullen onderzocht moeten
worden. In gebieden met EHS-status gaan wij op basis van de bestaande natuurwaarden - binnen de
wet – in ieder geval uit van de mogelijkheden en niet de onmogelijkheden voor recreatieve
ontwikkelingen (Coalitieakkoord 2011-2015).
3. Deelt u onze mening dat recreatieve ontwikkeling een impuls kan geven aan de natuur- en
cultuurhistorische waarden in het gebied?
Antwoord:
Het wordt steeds duidelijker dat samenwerking, doelvervlechting en een integrale aanpak nodig is
om voldoende draagvlak en financiële middelen te creëren voor het behoud van de ruimtelijke en
landschappelijke kwaliteit en de bijzondere natuur- en cultuurhistorische waarden en tegelijkertijd
te voldoen aan de huidige vraag van de recreant en het gebied aantrekkelijk te houden voor haar
eigen inwoners. Provincie Utrecht zal de verschillende mogelijkheden onderzoeken.
4. Bent u bereid om, samen met de gemeente, in overleg te treden met andere partijen (eigenaren,
recreatieschap, natuurmonumenten enz.) om samen een visie te ontwikkelen en daarover bindende
afspraken te maken?
Antwoord:
Gedeputeerde Staten hebben 24 mei 2011 besloten dat het onderhoud en daarmee behoud van de
legakkers in de Vinkeveense Plassen en de Loosdrechtse Plassen om een integrale politieke
afweging vraagt waarvoor een integraal voorstel moet komen (B-stuk 2011INT268771).
Gedeputeerde De Vries heeft de legakkerproblematiek in het gebied bekeken. Om te komen tot een
voorstel is een (concept) plan van aanpak samen met Recreatie Midden Nederland opgesteld. Op

ambtelijk niveau zijn al gesprekken gevoerd met gemeente De Ronde Venen, plassenschap
Loosdrecht, recreatieschap Vinkeveense plassen en belangenvereniging Vinkeveense legakkers.
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