
M1 
(gewijzigd) 

MOTIE TOEKOMST LEGAKKERS 

De Raad van de gemeente Stichtse Vecht bijeen ter behandeling van het Bestemmingsplan 
Kievitsbuurten op 16  december 2015 

Overwegende: 

- dat op initiatief van de provincie Utrecht een visie wordt ontwikkeld op de Kievitsbuurten; 
- dat de ontwikkeling van deze visie door de provincie noodzakelijk wordt geacht voorafgaand 

aan een eventueel besluit om een pilot te starten waarbij veenslib van de eerste 
Loosdrechtse Plas naar de Zuidelijke Kievitsbuurten wordt verplaatst; 

- dat de provincie een goed inzicht wil krijgen …’in de (on)mogelijkheden van de legakkers voor 
diverse functies van recreatie, water, natuur, wonen etc. én om voldoende draagvlak te 
krijgen van de bewoners van de Zuidelijke Kievitsbuurten’… (zie als bijlage bij deze motie een 
besluit van GS van Utrecht d.d. 15-09-2015) 

- dat de gemeente Stichtse Vecht in een projectgroep met twee personen is 
vertegenwoordigd.  

 

Overwegende voorts: 

- dat vele betrokkenen op langere termijn de toekomst van de legakkers in de Zuidelijke 
Kievitsbuurten allerminst verzekerd achten; 

- dat bij de bezoeken van raadsleden aan het gebied, maar ook door een aantal van de 
insprekers op het onderhavige bestemmingsplan, is vastgesteld dat vooral overheden 
(gemeenten, provincies, plassenschap) thans verstek laten gaan (ook in financiële zin) bij het 
herstel van de legakkers; 

- dat het herstel vooral plaatsvindt door natuurminnende eigenaars die voor eigen rekening en 
risico hun legakker(s) herstellen en onderhouden; 

- dat een aantal van deze eigenaren, bij de inspraak tijdens de commissiebehandeling, de wens 
hebben uitgesproken een tegenprestatie van de overheden te verwachten.  

 

Constateert: 

- dat een strategie voor de handhaving en herstel van legakkers in de Zuidelijke Kievitsbuurten, 
waarbij de eigenaren (en toekomstige eigenaren) een hoofdrol hebben, op dit moment 
volstrekt niet in beeld is; 

 

Verzoekt het college: 

- na te gaan of een bovenomschreven strategie voor herstel en handhaving van de legakkers in 
de Zuidelijke Kievitsbuurten als primaire strategie, waarbij eigenaren de hoofdrol hebben, 
voorstelbaar is;   

- een model te onderzoeken waarbij enerzijds de eigenaren zich verbinden aan herstel en 
onderhoud van hun legakkers en anderzijds deze eigenaren wordt toegestaan een bepaalde 
vorm van bebouwing op hun legakker te plaatsen; 

 Stichtse Vecht 



- te onderzoeken of het geheel van deze afspraken kan worden vastgelegd in een 
persoonsgebonden contract tussen gemeente en eigenaar, die alleen kan worden 
overgedragen aan een volgende eigenaar als de gemeente daarin toestemt;  
 

 

Verzoekt het college voorts: 

- Haar inbreng in de provinciale discussie over visie op de Kievitsbuurten gezien de 
bovenstaande motie te evalueren en zo nodig in deze richting bij te stellen.  

  

en gaat over tot de orde van de dag 

 

 

De fractie van: 

PvdA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIJLAGE BIJ MOTIE TEOEKOMST LEGAKKERS 

 

OPENBAAR VERSLAG VERGADERING GS UTRECHT 15-09-2015 

GS Besluit. 

18* PILOTPROJECT VEENSLIB EN LEGAKKERS LOOSDRECHTSE PLASSEN 

SAMENVATTING: 

Recreatieschap Loosdrechtse Plassen kent een probleem voor doorvaarbaarheid van boten in het 
noordelijk deel (zogenoemde eerste Loosdrechtse Plas in gemeente Wijdemeren) én een opgave 
voor herstel van legakkers in het zuidelijk deel (Zuidelijke Kievitsbuurten in de vijfde Loosdrechtse 
Plas in de gemeente Stichtse Vecht). Op initiatief van de Noord-Hollandse gebiedscommissie Amstel, 
Gooi en Vecht is deze dubbele opgave uitgewerkt naar een pilotproject waar met behulp van 
innovatieve technieken veenslib wordt benut voor de herstel van legakkers. Het gebied kent 
daarnaast vanuit wetgeving voor Natura 2000 en Kaderrichtlijn Water provinciale opgaven voor 
natuur en water. 

Het pilotpoject kost in totaal € 1,5 mln, waarvan 85% wordt gedekt door bijdragen van provincie 
Noord-Holland, gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren én lokale ondernemers. De provincie 
Utrecht wordt verzocht om de resterende bijdrage van 15%, ofwel € 225.000 bij te dragen, zodat de 
pilot daadwerkelijk dit jaar kan worden opgestart. Om een goed inzicht te krijgen in de 
(on)mogelijkheden van de legakkers voor diverse functies van recreatie, water, natuur, wonen etc. 
én om voldoende draagvlak te krijgen van de bewoners van de Zuidelijke Kievitsbuurten is het nodig 
om voorafgaand aan de uitvoering van het pilotproject een visie op legakkers op te stellen. 

BESLUIT: 

Gedeputeerde Staten besluiten: 

1. voor de uitvoering van het pilotproject veenslib en legakkers aan het Plassenschap Loosdrecht 
eenmaal een bedrag van € 225.000 bij te dragen aan het Plassenschap Loosdrecht; 

2. voor dit pilotproject vanuit recreatie-, natuur- en waterbelangen een integrale ruimtelijk-
economische visie op te stellen voor de legakkers in de Zuidelijke Kievitsbuurten in de gemeente 
Stichtse Vecht en hiervoor een bedrag van € 25.000 bij te dragen; 

3. de Statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te sturen aan Provinciale Staten. 

 

 

 

 


