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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
De toekomstvisie Kievitsbuurten vast te stellen.  
 
 
Samenvatting 
 
De toekomstvisie Kievitsbuurten (KB) biedt een integrale basis voor de uitvoering en ontwikkeling van 
beleid op het gebied van landschapsbehoud, natuurontwikkeling, verbetering waterkwaliteit en 
recreatieontwikkeling in en rond de Kievitsbuurten. Belangrijkste onderdeel van de toekomstvisie is 
het legakkerherstel en de aanleg van duurzame rietoevers. De toekomstvisie KB maakt deel uit van 
het grote geheel van het Uitvoeringsprogramma Oostelijke Vechtplassen.  
 
 
Bijlagen 

1. Ontwikkelperspectief Kievitsbuurten 
  

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Toekomstvisie Kievitsbuurten 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
2 oktober 1918 
 
Datum commissievergadering 
11 september 2018 

 

Commissie 
Fysiek Domein 
 
Portefeuillehouder 
F.W.H. van Liempdt 
 
Organisatie onderdeel 
Ruimtelijke Ontwikkeling 
 
E-mail opsteller 
jacqueline.schmitz@stichtsevecht.nl 
 
Telefoonnummer opsteller 
0346254809 
 
Registratie nummer 
Z/18/139171-VB/18/93755 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Natuurdoelstellingen, recreatiedoelstellingen en duurzaamheidsdoelstellingen uit het overkoepelende 
uitvoeringsprogramma Oostelijke Vechtplassen behalen. Specifiek voor de Kievitsbuurten geldt dat 
de legakkers op een duurzame wijze hersteld worden door middel van ecologische oevers en 
hergebruik van bagger uit de Loosdrechtse plassen.  
 
Relatie met bestaand beleid en regelgeving 
Het voorstel past binnen het Gebiedsakkoord en Uitvoeringsprogramma Oostelijke Vechtplassen en 
alle daarbij behorende studies.  
 
Argumenten 
Door de toekomstvisie vast te stellen, krijgt deze een formele status als richtinggevend document 
voor de toekomstige keuzes die in dit gebied gemaakt moeten worden. De toekomstvisie vormt de 
basis voor een nog op te stellen plan van aanpak voor de uitvoering van deelprojecten in dit gebied. 
Het plan van aanpak zal ingediend worden bij de Stuurgroep Oostelijke Vechtplassen zodat er 
middelen vrij gemaakt kunnen worden uit het gebiedsfonds om uitvoering te kunnen geven aan de 
gestelde opgaven.  
 
Kanttekeningen 
Het merendeel van de legakkers in de Kievitsbuurten is in privaat eigendom en het overige deel is in 
eigendom van het Plassenschap Loosdrecht e.o. Dat betekent dat de gemeente zelf geen eigendom 
heeft in dit gebied . Onze rol is daarom vooral faciliterend: wij voeren proefprojecten uit met 
legakkerherstel en duurzame rietoevers zodat technische en financiële haalbaarheid worden getest. 
Daarnaast kan de gemeente stimuleringsregelingen ontwerpen om private partijen te verleiden tot 
een bijdrage aan de doelstellingen in het gebied.  
 
Communicatie 
De Provincie NH heeft als trekker van het overkoepelende Uitvoeringsprogramma Oostelijke 
Vechtplassen de lead om de communicatie integraal te organiseren in afstemming met alle partijen 
en bekendheid te geven aan het akkoord en wat dat inhoudt. De communicatie over de deelprojecten 
is lokaal maatwerk. Uiteraard zijn de gemeentelijke communicatiekanalen beschikbaar om de nadere 
uitwerking van de visie te markeren naar inwoners en andere belanghebbenden.  
 
Financiën, risico’s en indicatoren 
In totaal draagt de gemeente Stichtse Vecht € 1,5 miljoen bij aan het Uitvoeringsprogramma 
Oostelijke Vechtplassen. In de begroting is, overeenkomstig het gebiedsakkoord, verwerkt dat wij 
jaarlijks € 150.000 bijdragen voor een looptijd van 10 jaar.  Binnen het gebiedsakkoord is geld 
beschikbaar voor het legakkerherstel in de Kievitsbuurten.  
 
Vervolg 
Het ontwikkelperspectief mondt uit in een korte beschrijving van kansrijke uitvoeringsprojecten en 
noodzakelijke verkenningen, met de intentie die gezamenlijk uit te werken met de andere deelnemers 
van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. De raad zal geïnformeerd worden over het plan 
van aanpak dat op basis van deze toekomstvisie wordt opgesteld.  
 
3 juli 2018 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
 
 
Gemeentesecretaris     Burgemeester 
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