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MOTIE 

 
Onderwerp: Handhaving illegale bouw legakkers  
 
 
De gemeenteraad van De Ronde Venen, in vergadering bijeen op 2 november 2017, naar aanleiding van het 
raadsvoorstel “Vaststellen Programmabegroting 2018” (raadsvoorstel 072/17),   
 
Gehoord hebbende / Kennis genomen hebbende van: 
 
Kennis genomen hebbend van : 

• Het feit dat in het voorjaar van 2015 een nulmeting is gedaan, met die verstande dat tegen alles wat 
hierna gebouwd wordt handhavend wordt opgetreden. 

• Het feit dat op 31 Augustus 2015 de gemeente de Ronde Venen alle eigenaren van legakkers heeft 
aangeschreven, om hen erop te wijzen dat er handhavend wordt opgetreden tegen alle bebouwing 
na de nulmeting, ook daar waar bouwsels nog niet voltooid waren. 

• Na het aanschrijven van de eigenaren van legakkers er alsnog een groot aantal bouwsels bij 
gebouwd zijn. 

• Milieueffectrapportage Plassengebied De Ronde Venen 
 
Overwegend: 

• Dat op basis van het oude bestemmingsplan buitengebied er in principe niets mag worden gebouwd 
op een legakker. 

• Er in de programmabegroting 2018 weinig ambitie is met betrekking tot het handhaven op de 
bebouwing van legakkers na de nulmeting van voorjaar 2015. 

• Er nog steeds een toename is van het aantal bouwsels is op de legakkers, ook na de nulmeting. 

• Dat er mensen zijn, die wachten op het resultaat van het nieuwe bestemmingsplan om te kijken of 
hun eiland in aanmerking komt voor de vergunning van een bouwwerk, maar zien dat er veel illegale 
bouwsels ( vaak in de weekenden) gebouwd worden waartegen niet handhavend word opgetreden. 

• In de MER (pag 148) ook expliciet naar het handhavingsvoornemen wordt verwezen, impliciet de 
noodzaak wordt aangegeven, maar er in de praktijk niet gehandhaafd wordt. 

• Om nog enigszins geloofwaardig over te komen, het hoogste tijd wordt om actie te ondernemen. 

• Indien we nu niet optreden,  en wachten op de uitkomst van het bestemmingsplan, we weer geruime 
tijd verder zijn, waardoor het alleen maar lastiger word om dan alsnog te handhaven. 

 
Draagt het college op: 
Alsnog per direct over te gaan tot handhaving met betrekking tot bebouwing na de nulmeting en van de 
betreffende eigenaren, onder oplegging van een dwangsom, te eisen dat indien zij na de datum van de brief 
hun bouwwerk toch voltooid hebben, of alsnog een bouwwerk gebouwd hebben, dit per direct moeten af 
breken. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
Fractie ChristenUnie/SGP 
 
T. van Sligtenhorst 
 
 
 
 
 
 
 


