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Aan het einde van dit jaar hebben we helaas nog geen inhoudelijk nieuws over het
bestemmingsplan Plassengebied. Deze nieuwsbrief gebruiken we om u prettige feestdagen toe
te wensen en te vertellen wat er in januari van het nieuwe jaar staat te gebeuren.

Begin januari spreken de bestuurders van gemeente en provincie over de 80%-versie van
het ontwerpbestemmingsplan
Dit is onderdeel van de afspraken die de gemeente en de provincie op 3 juni van dit jaar hebben
gemaakt in het bestuurlijk akkoord tussen provincie en gemeente. Een eerste conceptversie van
het ontwerpbestemmingsplan van het Vinkeveense Plassengebied is al ambtelijk besproken. In
januari bespreken wethouder Alberta Schuurs en gedeputeerde Huib van Essen deze versie.
Na het bestuurlijk overleg in januari informeert de wethouder de gemeenteraad
Tijdens een informele raadsbijeenkomst op 19 januari licht de wethouder de conceptversie van
het ontwerpbestemmingsplan toe. Op dat moment is ook duidelijk of de provincie zich kan
vinden in de gekozen oplossingen.
Vervolgens maakt de gemeente de 80%-versie van het bestemmingplan openbaar
Dit is op zijn vroegst na de informele raadsbijeenkomst in januari. Eerder heeft geen zin. Goede
afstemming met de provincie en de gemeenteraad over de gekozen oplossingsrichting is
cruciaal in dit traject. Zonder overeensteming hierover is het bestemmingsplan niet haalbaar.
Het is daarom duidelijker als we een versie aan betrokkenen voorleggen waar de provincie en
raad ook achter kunnen staan. Om die reden is deze conceptversie op dit moment niet
openbaar en zal deze niet worden verspreid.

Een samenvatting van het bestuurlijk akkoord van 3 juni 2021
Het akkoord tussen provincie en gemeente staat beschreven in de presentatie Bestuurlijk
overleg voorstel gemeente.
Bestuurders zijn akkoord met de uitgangspunten bestemmingsplan Plassengebied (dia
12)
Duurzame instandhouding legakkerlandschap
Recreatieve kwaliteit en economisch rendabele voorzieningenstructuur behouden en
versterken
Natuur Netwerk Nederland natuurwaarden worden versterkt en duurzaam geborgd
Waterkwaliteit behouden (en verbeteren)
Uitvoering binnen geldende kaders (Verordening)
Een uitvoerbaar en handhaafbaar bestemmingsplan
Daarnaast: meebetalen eigenaren, handhaving illegale bebouwing en maatschappelijk
draagvlak
Actuele natuurwaarden basis voor natuurmaatregelen (ijkmoment juli 2018)
Bebouwing om instandhouding legakkers te realiseren; gekoppeld aan vergunning en onder
voorwaarden
Duurzame borging van natuurmaatregelen is voorwaarde.
Bestuurders spreken vertrouwen uit in de voorgestelde aanpak (dia 6 - 11)
Bestuurders accepteren dat nog niet op alle onderdelen van het bestemmingsplan sluitende
oplossingen zijn gevonden, maar zeggen toe zich te zullen inzetten hiertoe te komen.
Gemeente en provincie betrekken waterschap en recreatieschap bij de samenwerking
Aan de hand van het voorontwerpbestemmingsplan bespreken de verschillende partijen wie
waar een concrete bijdrage aan kan leveren.
De gemeente wil in januari 2022 een ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen
In september 2021 wil de gemeente een 90%-versie van het (concept-)
ontwerpbestemmingsplan met de provincie te bespreken.
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