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Meer dan een half jaar is het stil geweest rond het bestemmingsplan Plassengebied. In de
tussentijd zijn de meeste ruimtelijke onderzoeken in hoofdlijnen afgerond. We liepen een half
jaar geleden tegen knelpunten aan. In deze nieuwsbrief gaan we in op hoe het daar mee staat.
Het gaat om de omvang en financiering van de natuuropgave, de onzekerheid over de
stikstofberekeningen. Deze zaken hebben gevolgen voor de aanpak en de planning.
Ondertussen blijven de toezichthouders er op toezien dat mensen zich houden aan de regels op
de plassen.

Gemeente en provincie gaan samenwerken aan bestemmingsplan Plassengebied
Dit is op 6 januari bestuurlijk afgesproken
Dit bestuurlijk overleg tussen gedeputeerde
Huib van Essen en wethouder Alberta Schuurs
volgde op diverse ambtelijke overleggen tussen
gemeente en provincie over het bestemmingsplan Plassengebied.
In het overleg kwamen de dilemma's van het bestemmingsplan Plassengebied aan bod
Die dilemma's zijn: de mate van recreatief gebruik, de relatie tussen instandhouding van de
legakkers en de omvang van bebouwing hierop, de natuuropgave, de toekomstige
handhaving van illegale bebouwing en de financiële haalbaarheid van het bestemmingsplan.
De provincie stemt nog niet in met voorliggend concept-ontwerpbestemmingplan
Gemeente en provincie hebben nog geen overeenstemming bereikt over de specifieke invulling
van het bestemmingsplan Plassengebied.Vanuit de Provinciale Ruimtelijke Verordening is deze
overeenstemming wel nodig.
Wel wil de provincie zich met de gemeente inzetten voor het bestemmingsplan
Gedeputeerde Huib van Essen heeft dit uitgesproken in het bestuurlijk overleg. Het
gezamenlijke belang om tot een bestemmingsplan te komen wordt gedeeld. Dit vraagt nog wel
om extra inspanningen.
Gemeente en provincie leggen deze samenwerking vast
De wens is een convenant tussen provincie, waterschap, recreatieschap en gemeente. Hiervoor
werken de partijen eerst de uitgangspunten voor het Plassengebied nader uit en leggen deze
vervolgens met alle partijen bestuurlijk vast in het convenant. Op basis van deze
uitgangspunten kijken gemeente en provincie samen naar de verdere invulling en ronden het
ontwerpbestemmingsplan af.
De provincie stelt voor deze samenwerking een provinciale projectleider aan
Hiermee wordt niet alleen het belang vanuit de provincie beter onderkend, maar het komt ook
de provinciale inbreng ten goede.

Stikstofonderzoek uitgevoerd

Het uitgevoerde stikstofonderzoek laat een toename van depositie op de Botshol zien
En ook op andere Natura 2000-gebieden in de omgeving van de Vinkeveense Plassen. Volgens
het huidige landelijke beleid mag stikstofdepositie in een Natura 2000-gebied alleen toenemen
als de instandhoudingsdoelstellingen van de te beschermen flora en fauna van dat gebied niet
verslechteren.
Toename van stikstofdepositie betekent in de praktijk: compenserende maatregelen
De veroorzaker moet deze compenserende maatregelen treffen als er een toename van
stikstofdepositie is in Natura 2000-gebieden.
Door de landelijke discussie is hierover veel onduidelijkheid
Of en hoe deze toename van de stikstofdepositie eventueel gecompenseerd kan worden, is op
dit moment niet voldoende duidelijk. Dit komt onder meer door de landelijke discussie over de
nieuwe wetgeving en het nadere onderzoek dat hiervoor uitgevoerd moet worden.
De gemeente kan hierdoor op dit moment het ontwerpbestemmingsplan nog niet goed ruimtelijk
onderbouwen.

Gevolgen samenwerking provincie en stikstofonderzoek
De afronding van het bestemmingsplan Plassengebied schuift weer verder op
Het proces van het bestemmingsplan Plassengebied bereikt een cruciale fase. Gelet op de
diverse overleggen met de provincie, de (financiële) uitvoerbaarheid van het plan en de uitkomst
van het stikstofonderzoek, het uitvallen van de projectleider en het aanhouden van de
coronacrisis, is een afronding van het ontwerpbestemmingsplan in januari 2021 niet haalbaar
gebleken. Er is zodoende een nieuwe planning nodig.
De aangepaste wijze van samenwerking met de provincie vergroot de kans op
uiteindelijke instemming van de provincie
De tussenstap om eerst de uitgangspunten nader uit te werken en deze bestuurlijk te laten
vastleggen, borgt enerzijds de provinciale instemming van de plannen beter maar zorgt wel voor
extra vertraging in het proces.

Hoe nu verder?
In april overleggen gemeente en provincie weer op bestuurlijk niveau
Tijdens dit overleg presenteren gemeente, provincie, waterschap en recreatieschap de
ambtelijke resultaten. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de verdere uitwerking van de
uitgangspunten en concretisering van oplossingen rond natuurcompensatie, financiering en
bebouwingsmogelijkheden.
Na april informeren we u weer verder
We geven dan weer de stand van zaken van het proces. In de tussentijd blijven we de
belangengroepen betrekken bij de uitwerking van het bestemmingsplan.
Gemeente en provincie willen voor de zomer een convenant
Dit is in het bestuurlijk overleg met de provincie afgesproken. De bestuurlijke afspraken gaan
onder andere over de natuuropgave in relatie tot het recreatieve gebruik en bebouwing van de
zandeilanden en legakkers, de financiering van de natuuropgave en de eisen die gesteld
worden aan het toestaan van het gebruik en de bebouwing.
In de tweede helft van 2021 leggen we het ontwerpbestemmingsplan ter inzage
De gemeente rondt de benodigde ruimtelijke onderzoeken definitief af nadat er
overeenstemming tussen de gemeente en provincie is bereikt. Daarna kunnen we ook het
ontwerpbestemmingsplan afronden.

Toezichthouders zien er op toe dat mensen zich houden aan de regels op de plassen
Zij zien dat de meeste mensen wachten met het bouwen van een verblijf op hun legakker tot het
bestemmingsplan er is. Tijdens de bestemmingsplanprocedure voor het bestemmingsplan
Plassengebied gelden de huidige regels en is bebouwing op de legakkers niet toegestaan.
Treffen toezichthouders nieuwe bouwwerken aan dan volgt een handhavingsprocedures en
moeten gebruikers hun bouwwerken afbreken. Eén van de gebruikers heeft een
beroepsprocedure aangespannen. Onlangs heeft de rechter de gemeente in het gelijk gesteld.
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