
 
Voortgang bestemmingsplan en ontwikkeling Vinkeveense Plassen  
 
“Het duurt te lang”…..dat is wat VVD De Ronde Venen van mening is als we het hebben over de 
voortgang om te komen tot een nieuw bestemmingsplan Vinkeveense Plassen. Al jaren wordt er veel 
gepraat maar steeds weer lijkt het ergens te stagneren.  
 
We hebben zeer waardevolle bijeenkomsten met belanghebbenden meegemaakt, veel betrokken 
inwoners, ondernemers en belangenverenigingen zien participeren bij de vraagstukken en updates in 
informatienota’s voorbij zien komen. Ook in commissies is er mede aan de hand van moties en 
vragen gesproken over de voortgang maar echt resultaat in de vorm van een concept 
bestemmingsplan ligt er nog niet. Dit geeft onzekerheid voor bovenstaande genoemde partijen, 
resulteert in uitstel van investeringen in onderhoud met alle risico’s van dien en stagneert 
vooruitgang. Daar maken wij ons zorgen om!    
 
Wij hebben de volgende vragen:   

• Kunt u aangeven wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot het komen tot een 
(concept) bestemmingplan Vinkeveense Plassen? 

o Wat zijn de processtappen die genomen moeten worden om te komen tot een 
bestemmingsplan? 

o Welke stappen zijn inmiddels afgerond? 
 Kunt u de (conclusies van de) uitkomsten met ons delen? 

o Welke stappen zijn opgestart? 
 Wat is de stand van zaken van de reeds gestarte stappen? 
 Welke knelpunten ervaart u? 

o Welke stappen moeten nog worden opgestart? 
 Wanneer verwacht u deze op te starten?  

 

• Op 19 maart heeft u een brief gestuurd aan Gedeputeerde Staten (GS) van Utrecht waarin u 
een verzoek doet tot het vinden van een oplossing voor de door u genoemde impasse.  

o Heeft u inmiddels een reactie ontvangen op de gestuurde brief? 
o Zo ja, wat was de reactie? 
o In uw brief geeft u aan dat er afspraken zijn tussen de gemeente en de provincie. 

Kunt u aangeven welke afspraken tot nu toe niet zijn nagekomen? 
o Heef u rechtstreeks overleg met de verantwoordelijk gedeputeerde?  
o Heeft u er vertrouwen in dat GS actief en in samenspraak gaat zoeken naar 

mogelijkheden om te kunnen komen tot een realistisch bestemmingsplan in de juiste 
balans zoals opgenomen in het coalitieakkoord?   

 

• Kunt u een inschatting maken op welke termijn u het (concept) bestemmingsplan kunt 
aanbieden aan de raad? 
 

• Wat is de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van doorvaart De Heul en 
wanneer is de realisatie naar verwachting voltooid? 
 

• Hoe en met welke frequentie worden inwoners, eigenaren, ondernemers en 
belangengroepen op de hoogte gehouden van de voortgang? 

 
 

Namens VVD De Ronde Venen, 
Bart Richter 


