
Beantwoording technische vragen van Streekbelangen naar aanleiding van RIB over plan van 
aanpak duurzaam legakkerherstel in de Kievitsbuurten 

1. Welke consequenties heeft het uitvoeren van het gebiedsakkoord oostelijke vechtplassen 
voor woningbouw en agrarische bedrijfsvoering? Er wordt immers meer natuur gecreëerd. 
 
Antwoord: De Zuidelijke Kievitsbuurten zijn nu al Natura 2000 gebied en de Noordelijke Kievitsbuurten 
zijn nu al NNN gebied, dus er wordt weliswaar meer natuur gecreëerd maar in een gebied dat al 
beschermd natuurgebied is. Dus er zijn geen consequenties voor woningbouw en agrarische 
bedrijfsvoering. 

2. Welke kosten zijn verbonden aan de 5 beoogde pilots en waar komt de dekking vandaan? 

Antwoord: voor de beoogde 5 pilots is ca. € 1 miljoen geraamd. De dekking komt uit het Groenfonds 
van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.  

3. Wat is de precedentwerking voor andere legakkers als de beoogde pilots (deels) ten laste 
van SV worden uitgevoerd? 
 
Antwoord: de 5 pilots zijn onder andere bedoeld om ervaring op te doen met publiek/private 
samenwerkingen. Het is de bedoeling om de andere ca. € 1 miljoen die beschikbaar is binnen het 
Gebiedsakkoord in te zetten voor een stimuleringsregeling voor particuliere legakker eigenaren. 
Kortom, we willen juist een vliegwielwerking vanuit deze pilots naar de andere particuliere eigenaren 
toe. Deelname aan de eerste 5 trajecten gebeurt op basis van een uitgebreide inventarisatie en 
objectieve selectie en op basis van vrijwilligheid bij de particuliere eigenaren die binnen de selectie 
vallen.  
 
4. Indien het private legakkers betreft is er dan sprake van onevenredige bevoordeling door 
de lokale overheid aan sommige particulieren t.o.v. andere prive eigendommen? 
 
Het risico van onrechtmatige staatssteun is benoemd in het plan van aanpak en zal nadrukkelijk 
juridisch onderzocht worden zodat we tot een correcte publiek/private samenwerking komen.  
 
5. Welke afweging is gemaakt om wel gemeentelijk geld in legakkers te stoppen, en niet in 
bv een mantelzorgcompliment, en is het niet de Raad die formeel bevoegd is om een 
dergelijke afweging te maken? 
 
Antwoord: deze afweging is niet aan de orde, de raad heeft in 2017 akkoord gegeven om deel te 
nemen aan het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen en jaarlijks € 150.000 bij te dragen hieraan. 
De bijdrage van Stichtse Vecht wordt samen met de overige bijdragen van de partners in het 
Gebiedsakkoord beheerd door het Groenfonds en toegewezen via de Stuurgroep Oostelijke 
Vechtplassen. In totaal beheert het Groenfonds ca. € 75 miljoen in het kader van het Gebiedsakkoord.  


