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Stichtse Vecht, vrijdag de 13e januari 2012 
 
Vragen aan het college over: 
Loosdrechtse Plassen - snelvaren en toekomstdiscussie 
 

Stichtse Vecht ligt op een cruciale plaats in Nederland, waardoor vele mensen er ook graag 
willen recreëren. Stichtse Vecht neemt daar zijn verantwoordelijkheid in en faciliteert veel. 
Uitgangspunt daarbij behoort steeds te zijn of het karakter van de noodzakelijke grote groene 
buffer tussen Amsterdam, Utrecht en Schiphol niet wordt aangetast. 
 
Recent is besloten dat het aantal snelvaarders op de Loosdrechtse Plassen in 2012 omhoog 
gaat van 600 naar 800. Voor Duurzaam Stichtse Vecht een onacceptabel en ook nog een 
onzorgvuldig besluit. De Loosdrechtse Plassen zijn de enige plassen in Nederland waarop 
zo hard gevaren mag worden. Op andere wateren is meestal de maximale snelheid 12 
km/uur, maar op de Loosdrechtse Plassen zijn snelheden tot 70 of zelfs 100 km/uur 
gemeten. Stichtse Vecht zou zich in moeten spannen om deze vorm van recreatie langzaam 
af te bouwen, zowel in aantal als in gebiedsgrootte. Op dit moment heeft het Plassenschap 
geen duidelijke visie op de toekomst en ligt er te veel nadruk op het binnenhalen van geld. 
En dat gaat ten koste van het genot van de groeiende groep rust- en natuurzoekers. De 
Loosdrechtse Plassen zijn onderdeel van de Europese Natura-2000-gebieden en vormen 
een belangrijke schakel in de Ecologische Hoofd Structuur. 
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verhoging van 600 naar 800 particuliere 
snelvaarders met een jaarontheffing zijn er zo’n 
40 jaarontheffingen voor bedrijven en 
verenigingen. Ook worden er maximaal 30 
dagontheffingen uitgegeven. Jaarlijkse 
opbrengst circa 190.000 euro, kosten onbekend, 
maatschappelijke kosten-baten-analyse (MKBA) 
is niet uitgevoerd. 

 
 
De feiten 
Het Plassenschap Loosdrecht en omstreken is de verantwoordelijke instantie die over het 
snelvaren op de Loosdrechtse Plassen beslist. In het bestuur ervan zitten 
vertegenwoordigers van de gemeente Stichtse Vecht en Wijdemeren en van de provincies 
Noord-Holland en Utrecht. Van de 15 leden in de Plassenraad komen er zes uit Stichtse 
Vecht. Deze zes zitten er niet op persoonlijke titel en niet namens een politieke partij, maar 
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behoren (eensgezind) op te komen voor de belangen van de inwoners en bezoekers van 
Stichtse Vecht. 
 
Dit laatste is voor (grote) verbetering vatbaar, vandaar onze vragen. We vragen enerzijds 
naar het afleggen van verantwoording en aan de andere kant om een taakopvatting over de 
op te stellen toekomstvisie. 
 
De vragen over het snelvaren: 
Vraag 1: 
Is het correct dat wethouder Helling in het Dagelijks Bestuur (DB) van het Plassenschap op 
15 juni 2011 heeft ingestemd met de verhoging van 600 naar 800 snelvaarders? (Formeel: 
het verlenen van 800 L-ontheffingen). Zo ja, kan zij uitleggen waarom zij heeft ingestemd? 
 
Vraag 2: 
Had de wethouder haar standpunt en argumentatie afgestemd met de overige Algemeen 
Bestuursleden (AB) van Stichtse Vecht? Zo nee, is zij nu van mening dat dat eigenlijk wel 
had gemoeten? 
 
Vraag 3: 
Was de wethouder verrast door het stemgedrag van de AB-leden in de Plassenraad van 16 
november 2011, waar de 4 (toen nog, 2 zijn voortijdig vertrokken) aanwezige leden allen 
tegen verhoging van het aantal snelvaarders stemden? Heeft de wethouder een verklaring 
voor het feit dat het DB-lid van Stichtse Vecht niet aanwezig was bij die cruciale stemming? 
(Met de aanwezigheid van het DB-lid – en uitgaand van eensgezind optrekken - zou de 
stemming op 5-5 uitgekomen zijn en was het aantal snelvaarders niet verhoogd.) 
 
Vraag 4: 
De stemming (b)lijkt ongeldig te zijn. Volgens artikel 22 van het Reglement van Orde uit 1957 
had er mondeling en bij hoofdelijke oproeping gestemd moeten worden. Er is echter gestemd 
bij handopsteking en tevens hebben 4 leden zonder opgave van redenen niet gestemd. Wil 
de wethouder zich inspannen om deze stemming ongeldig te laten verklaren, zodat de 
situatie van maximaal 600 snelvaarders in 2012 blijft bestaan? (DSV hoopt dat de wethouder 
niet meedoet aan het woordspelletje dat er geen sprake zou zijn geweest van een stemming, 
maar van een meningspeiling.) 
 
Vraag 5: 
Mocht het besluit onverhoopt in stand blijven, dan volgt er een evaluatie na 1 jaar. Welke 
criteria gaan de AB-vertegenwoordigers van Stichtse Vecht daarbij gebruiken? 
 
en enkele vragen over de toekomst: 
Vraag 6: 
Duurzaam Stichtse Vecht gaat er van uit dat ook het college (grote) mogelijkheden tot 
verbetering ziet als het gaat om effectief op te komen voor de belangen van de inwoners en 
bezoekers van Stichtse Vecht in het Plassenschap. Is het college bereid om pro-actief 
samen met de 5 raadsvertegenwoordigers een stevige rol te spelen in de lopende 
toekomstdiscussies over de recreatieschappen? Zo ja, wat gaat het college daarvoor dan 
doen? Zoekt u contact met burgers en maatschappelijke organisaties? Bent u bereid om aan 
te dringen op, en mee te werken aan, een maatschappelijke kosten-baten-analyse (MKBA)? 
 
Vraag 7: 
Is er verder nog iets dat het college en/of de verantwoordelijk portefeuillehouder(s), al dan 
niet ook namens de andere AB-leden van Stichtse Vecht, kwijt willen over dit dossier?  
 
De beantwoording 
Vriendelijk doch dringend verzoekt Duurzaam Stichtse Vecht om deze vragen van adequate 
antwoorden te voorzien. In dit bijzondere geval lijkt het logisch dat de wethouder tevens naar 
de mening van de raadsvertegenwoordigers vraagt, zeker daar waar het om de 
taakopvattingen over de toekomstdiscussie gaat. 


