
   
Beleid De Groene Venen 2022 
 
 

Werkgebied 
 
Natuur- en milieuvereniging De Groene Venen (hierna: DGV) focust op de in de 
gemeente De Ronde Venen gelegen kernen Vinkeveen en Waverveen en het 
aangrenzende buitengebied. Als er uitstraling te verwachten is worden ook 
ontwikkelingen buiten dit gebied betrokken. 
 

 
Specifieke beleidsterreinen 
 
Algemeen 
De vereniging stelt zich ten doel om het unieke cultuurlandschap en het 
karakteristieke veenweidelandschap, -een open landschap met vergezichten en 

windsingels-, te behouden en te verbeteren. Een belangrijk thema daarbij is het 

stimuleren van biodiversiteit.  
 

Voor het dorp:  
Het is belangrijk om de bij de veencultuur behorende bebouwingslinten en kernen 
Vinkeveen en Waverveen in stijl te houden. Eigentijdse ontwikkelingen kunnen, mits 
aangepast aan de karakteristieken van de omgeving (qua volume, materialen, 
vormen, verhoudingen). Die karakteristieken zijn o.a.: een solitaire bebouwing, laag, 

soms oude verveningshuisjes en boerderijen, open doorkijkjes/vergezichten, kleine 
jachthavens, eenvoudige bouwstijl.  
Hoogbouw is niet acceptabel i.v.m. de karakteristieke Groene Hart- en 
veenweidehorizon.  

 
Voor de Vinkeveense Plassen:  

Het leveren van maatwerk bij het ontwikkelen van de bebouwingsgraad van de 
legakkers in het kader van het nieuwe bestemmingsplan van het Plassengebied. In 
de nabijheid van de Botshol is bebouwing in beginsel niet acceptabel. Daarnaast 
zetten wij ons in om meer natuurvriendelijke oevers en vissenbossen te creëren en 
daar waar mogelijk legakkerstructuren op een zo’n natuurlijk mogelijke manier 
duurzaam te behouden.  
  

Natuur 
Natura 2000 en NNN: DGV ondersteunt en denkt mee over maatregelen voor de 
ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000. 
 

Weidevogels 

DGV bevordert integraal beleid om weidevogels te beschermen in de meest geschikte 
gebieden. Integraal beleid wil zeggen een pakket aan maatregelen zoals open en 

gevarieerde, kruidenrijke vegetatie, laat maaien, langjarige contracten met 
agrariërs, rust, het ontmoedigen van predatoren etc. etc. Integraal wil ook zeggen 
dat bij de ontwikkelingen zoveel mogelijk de andere opgaven voor het gebied, zoals 
bodemdaling, CO2-emissie, (bodem)biodiversiteit, waterkwaliteit, energie-opwek, 
worden betrokken en meegewogen. 
 

Veenplassen  
Het verbeteren van de waterkwaliteit (KRW) in de zin van kwaliteit voor flora en 
fauna en recreatie. Verbetering van de visstand. Geen lozingen van riool of 
beerputten op het oppervlaktewater. 



   
 
 
Moeras  

Het positioneren ervan, in balans met weidevogelgebieden. 

Zorgdragen voor robuuste natuurgebieden (zoals Marickenland en de Vinkeveense 
Plassen). 
Behoud en versterking van de natuurwaarden in Het Meertje. 
Ganzenoverlast beperken, en niet jagen tijdens het broedseizoen in 
weidevogelgebieden.  
 

Overig  
Het bevorderen van broedsels door middel van nestkasten en broeihopen voor vogels 
(bijv. valken, uilen en ijsvogels) en ringslangen.  
Aandacht voor stikstofemissie, compensatie binnen het gebied voor verloren natuur, 
bescherming van de Botshol als Natura 2000 gebied, kwaliteit van water.  
 
Groenvoorziening binnen de bebouwde kom  

Ontwikkeling en behoud van gebiedseigen groen en bomen (bijv. Zwanenpark, 
Reigerstraat, Heulweg en Dodaarslaan). Aandacht voor duurzaam beheer gericht op 
het stimuleren van de biodiversiteit.  
 
Dijken  
DGV staat voor veilige maar ook cultuur- en natuurhistorisch waardevolle dijken. 
 

Energielandschappen 
Toepassing van de Constructieve zonneladder (zie www.nmu.nl) en gemeentelijk 

beleid voor de vaststelling van potentiële locaties voor zonnevelden.  
Zonnepanelen alleen in combinatie met gebouwen (op het dak, aan de gevel etc.) of 
andere infrastructuur (geluidschermen, parkeerdaken). Dus niet in open landschap of 
agrarisch gebied, tenzij zorgvuldig onderzoek heeft uitgewezen dat er geen 

onevenredige schade zal zijn aan landschap, natuur en (bodem)biodiversiteit. 
Windturbines alleen indien noodzakelijk op basis van landelijk beleid en alleen in 
clusteropstelling nabij bedrijventerreinen en industriegebieden.  
 
Milieu  
Bedrijven geconcentreerd op bedrijventerreinen. 
 

N201  
2-baans, bij voorkeur ondertunneld door de Vinkeveense Plassen, landschappelijk 

ingepast in het veenweidelandschap en voorzien van voldoende adequate 
faunapassages. 
 

Voorlichting en educatie  
Bewoners (met name ook de jeugd) en bezoekers van de streek bewust maken van 

de schoonheid en waarde van natuur en landschap. Voorlichting op scholen. 
 
Recreatie 
Natuurrecreatie (zeilen, roeien, wandelen, fietsen) bevorderen. Geluid- en 

lichtoverlast van recreatie weren.  
Natuur en recreatie waar nodig d.m.v. zonering van elkaar scheiden bij voorbeeld op 
de Vinkeveense Plassen. 

 
 
 



   
 
Handhaving 
Onvoldoende toezicht leidt tot verloedering en verpaupering van natuur- en 

recreatiegebieden. DGV zal handhavende instanties aanspreken op hun 

verantwoordelijkheden in deze. 
 
 
Middelen 
 
• Gevraagd en ongevraagd meedenken in ontwikkelprocessen (op gemeentelijk, 

provinciaal en nationaal gebied en in de private sector) 
• Zelf organiseren van ontwikkelprocessen (workshops etc.) 
• Beoordelen van actuele plannen (op alle niveaus) en waar nodig inspreken, 

zienswijzen en bedenkingen indienen en zo nodig een rechterlijke toetsing 
vragen. 

• Signaleren van ongewenste ontwikkelingen 
• Informeren van de leden en organiseren van excursies en lezingen om positieve 

ontwikkelingen (o.a. van het Vinkeveense plassengebied) te bevorderen 
• Initiëren van oplossingen in het kader van de doelstelling, zoals de aanleg van 

natuurvriendelijke oevers en vissenbossen. 
• Gebruik van de media door het schrijven van columns en het sturen van 

persberichten over specifieke onderwerpen of ontwikkelingen. Indien gewenst, 
zinvol en/of noodzakelijk zullen de media (inclusief de eigen media zoals 
Facebook en www.degroenevenen.org) ook meer actiematig worden ingezet als 

de situatie daarom vraagt. 
• Eigen veldonderzoek (o.a. naar de aanwezigheid van de otter, maar ook naar het 

groenbeheer en de kwaliteit van het openbaargroen). 
 
 
Bestuur 

 
Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Voor de 
vereniging gemaakte kosten worden vergoed op basis van een vooraf goedgekeurde, 
aan de penningmeester gerichte declaratie. Bestuursleden zijn onafhankelijk. Voor 
zover zij persoonlijke of zakelijke belangen hebben bij onderwerpen die in het 
bestuur aan de orde zijn nemen zij niet deel aan besluitvorming.  
 

  
 


