
De BELP vertegenwoordigt de belangen van de bewoners aan de Loosdrechtse Plassen. In eerste 

instantie opgericht door en voor de bewoners van de Eerste Loosdrechtse Plas. In het kader van de 

positie van de BELP bij het Gebiedsakkoord, waar zij als vertegenwoordiger van alle bewoners werd 

aangesproken, heeft de BELP de statuten dienovereenkomstig aangepast. Met de aangekondigde 

komst van de Bewonersfederatie is het voor BELP een logische stap terug te keren naar de oorsprong 

en op te komen voor de belangen van de bewoners aan de Eerste Loosdrechtse Plas (met 

raakvlakken t.a.v. de Loenderveense Plas, de Vuntus en de Nieuwe Polderplas).  

De belangen van de bewoners aan de (Eerste) Loosdrechtse Plassen zijn: 

1. Ongestoord woongenot, waaronder  

a. behoud waarde van eigendom van de woning en ondergrond, hieronder begrepen 

woonschepen 

b. adequate aansluiting op nutsnetwerken, zoals aardgas, riolering, datacommunicatie, 

waterleiding, inclusief toekomstige alternatieven. Daarbij is het belang van de 

bewoners om gelijktijdig met andere bewoners in de regio aangesloten te worden op 

nieuwe alternatieven (bv. (aard)warmte, zonne-energie, windenergie, waterstof, snel 

internet) 

c. beperking geluidshinder (w.o. wegverkeer, vliegverkeer, waterverkeer) 

d. verkeersveiligheid op water en land 

e. adequate bereikbaarheid met eigen en openbaar vervoer 

f. een gezond leefmilieu (bodem, water, lucht), waaronder begrepen zwemwater 

2. Ongestoord vaargenot (binnen de geldende wetten en regels) met de eigen vaartuigen op de 

(eerste) plas, waaronder begrepen de noodzaak van bestrijding belemmeringen (w.o. bagger, 

cabomba), waardoor vrije uitvaart wordt gegarandeerd 

3. Behoud en versterking natuurwaarde van het gebied, waaronder de natuurhistorische 

waarde, zulks ter versterking van het woongenot 

4. Een sociaaleconomisch gezonde leefomgeving (gezonde economie, gezonde 

overheidsfinanciën lokale overheid, adequate sociale voorzieningen, goede voorzieningen op 

het gebied van gezondheid etc) 

In zijn algemeenheid richt de BELP zich in het handelen op het bewaken van de belangen van de 

leden, waarbij de balans tussen bovenstaande belangen steeds zal worden gezocht.  Zo kan het in het 

belang van gezonde overheidsfinanciën van de lokale overheid en bv bereikbaarheid met openbaar 

vervoer zijn om de toeristische sector te stimuleren (overloop drukte Amsterdam), waardoor 

tegelijkertijd het woongenot van de leden onder druk komt te staan (bv verkeersoverlast).  

Uitgangspunt en primair belang is voor de BELP steeds het woongenot van de leden. 

 


