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Geachte commissieleden,        Vinkeveen, 14 september 2021 
     
Namens de natuur- en milieuvereniging De Groene Venen, nog even 49 jaar oud, geef ik u hierna 
de belangrijkste aandachtpunten mee voor het besluit over het Ontwikkelscenario Zandeilanden 
als toetsingskader. 
 
Terecht wil het recreatieschap de kwaliteit van het recreatie-, cultuur- en natuurgebied 
Vinkeveense Plassen opwaarderen. Een aantal deelplannen zoals bijv. het verbeteren van de 
vindbaarheid, de toegankelijkheid en de parkeerfaciliteiten onderschrijven wij. En dat de kosten 
voor onderhoud en beheer van de zandeilanden en de faciliteiten ook door de consumenten 
(bezoekers) gedragen moeten worden lijkt ons logisch. Invoeren van een vaarvignet, lig- en 
parkeergeld zijn dan geschikte maatregelen. Wij verbaasden ons wel even over de doelstelling 
“voorbereiden op meer bezoekers uit de regio Utrecht en Amsterdam” terwijl de gemeente 
Amsterdam met ingang van 2024 niet meer meebetaalt aan de Vinkeveense Plassen… 
 
Ontwikkelscenario past niet binnen de Notitie Richtinggevende keuzes Bp. Plassengebied 
2018 
Wij bestrijden de conclusie van het college dat het Ontwikkelscenario past binnen de Notitie 
Richtinggevende Keuzes. Als ik u enkele doelstellingen noem die in deze notitie genoemd 
worden begrijpt u waarom: “zandeilanden zouden moeten functioneren als natuur-stapstenen”, 
zandeilanden hebben “randen met natuurvriendelijke oevers” en “ruige grasland- en 
struweelvegetaties”.  
Bijv. de voorgestelde vergaderboten (elk 100 m2!) bij eiland 3 scháden deze waarden juist. Zij 
ontnemen in voor- en naseizoen aantrekkelijke openbare ligplaatsen, het transport van en naar 
verstoort -juist buiten het hoogseizoen- de rustzoekende vogels en de boten verstoren ook de 
NNN-functie van de zandeilanden. Ook passen zij niet in de beeldkwaliteit van de plassen. 
Tenslotte: waar blijven die boten in het hoogseizoen? De Notitie Richtinggevende keuzes rept 
ook van een “behoefteonderzoek”. Met name voor de vergaderboten maar ook voor de 
voorgestelde “leisure-faciliteiten” op eiland 2 missen wij deze data. Aan de wal is reeds 
vergadercapaciteit (Apollo Hotel, Zwier). De geschatte opbrengst van de vergaderboten  
(€ 5.000/jr?) staat in geen verhouding tot de schade aan landschappelijke en natuurwaarden. 
 
Wél wachten op het Bestemmingsplan Plassengebied! 
Wij zijn fel tegenstander van het voorstel van het college om het Ontwikkelscenario te hanteren 
als ruimtelijk kader dat valt onder een van de door de raad op 24 september 2015 vastgestelde 
lijst met gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen vereist is. De initiatieven uit 
het Ontwikkelplan dienen volgens ons, met de mogelijkheid van inspraak, alle getoetst te worden 
aan het definitieve bestemmingsplan, met name aan het Beeldkwaliteitsplan en de 
natuurvoorwaarden.  
Wel kunnen we ons daarop uitzonderingen voorstellen. Bijvoorbeeld waar het gaat om 
kwaliteitsinitiatieven die geen impact hebben op de functie, natuurwaarden en beeldkwaliteit van 
de zandeilanden. We denken dan aan de in de tweede alinea genoemde deelplannen. 
 
De wethouder heeft het Ontwikkelscenario richting de stakeholders altijd afhankelijk gemaakt van 
het bestemmingsplan. Deze draai geeft ons geen goed gevoel. 
 
Schiet op met de natuuracties 
Het in het Ontwikkelscenario genoemde Programma Vinkeveense Plassen 2019-2024 behelst de 
natuurprojecten: minimaal 150 m (!) “groene oever” ter compensatie van harde beschoeiing van 
verkochte legakkers, onderzoek naar herbestemmen van verzonken legakkers, pilot 
natuurvriendeljke oevers. Deze op zich al onvoldoende projecten komen volgens ons te traag op 
gang. Dáár is versnelling wel gewenst! 
 
 
Ik dank u voor uw aandacht en wens u zelfgekozen mooie natuurlijke Vinkeveense Plassen toe. 
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