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Persbericht 

 

Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport 

Bestemmingsplan Vinkeveense Plassen 

 

De Commissie m.e.r. adviseert om in milieueffectrapport voor het Bestemmings-

plan Vinkeveense Plassen de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten 

van het plassengebied goed te beschrijven, zodat duidelijk is welke ruimte er is 

voor recreatieve ontwikkelingen. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de raad van de gemeente De Ronde Venen - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente De Ronde Venen wil een nieuw bestemmingsplan voor de Vinkeveense 

Plassen opstellen. De gemeente wil duurzaam investeren in behoud van (sommige) 

legakkers en  de zandeilanden in de plassen door in het nieuwe plan ruimte voor recre-

atie te bieden. Omdat de gemeente hecht aan een zorgvuldig proces onderzoekt ze  

op vrijwillige basis in een milieueffectrapport de balans tussen nieuwe ontwikkelingen 

en het behoud van de bestaande kernkwaliteiten. De gemeenteraad van De Ronde Ve-

nen heeft de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van het milieueffectrap-

port. 

 

Het advies 

De planvorming is zeer zorgvuldig opgezet door intensief overleg met stakeholders en 

het vrijwillig opstellen van een milieueffectrapport.  

De Commissie adviseert in het rapport de landschappelijke en cultuurhistorische kern-

kwaliteiten van het plassengebied te beschrijven, ook ten opzichte van andere plassen-

gebieden. Op basis daarvan kan de ontwikkelingsruimte voor recreatie in het gebied 

worden bepaald. Deze ontwikkelruimte  kan worden vertaald in randvoorwaarden en 

criteria voor het toestaan van recreatieve ontwikkelingen in het plassengebied. 

Tot slot is van belang aan te geven welke legakkers en zandeilanden van strategisch 

belang zijn om afslag van legakkers te voorkomen of bijzondere oevermilieus mogelijk 

te maken.  
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