Bewonersfederatie Oostelijke Vechtplassen opgericht
Na een uitgebreide verkenning en afstemming met de partijen betrokken bij het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, is recent de Bewonersfederatie Oostelijke Vechtplassen
opgericht.
De impact van het Gebiedsakkoord OVP op de leef- en woonomgeving is groot en diverse
plannen raken bewoners direct. Echter, in de aanloop naar het Gebiedsakkoord zijn de
belangen van bewoners vaak niet of onvoldoende meegenomen. Mede daarom hebben
bewoners zich in verschillende delen van het gebied verenigd. Vier bewonersverenigingen
hebben nu de krachten gebundeld en zich verenigd in een federatie: een vereniging van
verenigingen.
Het belangrijkste doel van de federatie is om de belangen van bewoners een prominente
plaats te geven tussen alle belangen van partijen die een rol spelen bij de uitvoering van het
gebiedsakkoord. Waar wij de hoofdlijnen van het Gebiedsakkoord (de doelen en ambities)
mooi vinden, zit de kern van onze aandacht in de uitwerking van het Uitvoeringsprogramma.
Door onze samenwerking kunnen we als volwaardig gesprekspartner invloed uitoefenen op
de verschillende planvormingsprocessen. Concreet betekent dit dat de federatie in
projectgroepen, de regiegroep en de stuurgroep meepraat op de niveaus waar de
Gebiedsakkoord-partijen samen beslissingen nemen. Dit doen we waar nodig ook bij zaken
buiten het Gebiedsakkoord. Op een constructieve manier en met een kritisch oog voor de
belangen van bewoners.
Binnen de federatie werken we samen, delen we informatie en ervaringen en ondersteunen
we de doelen van de aangesloten verenigingen. Ook zijn we alert op het vroegtijdig
informeren en betrekken van bewoners in de breedte. Op dit moment zijn de BELP, VBLP,
WeSP en Ster van Loosdrecht lid van de federatie. De federatie vertegenwoordigt daarmee
nu bewoners rond de Eerste Plas (BELP), de Loenderveense Plas (VBLP), de Westzijde van de
Stille Plas (WeSP) en het Ster-gebied (Ster van Loosdrecht).
Wij hopen dat meer bewoners willen meedenken en meepraten. Als u – als particuliere
belanghebbende - zich wilt aansluiten bij een van de bewonersverenigingen, neemt u dan
contact op met de bij u passende vereniging. Bent u bestuurder van een bewonersvereniging
en overweegt u zich aan te sluiten, stuurt u dan een bericht aan info@federatie-ovp.nl.
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Noot voor de redactie:
BELP is de Belangen Vereniging Loosdrechtse Plassen en omgeving, opgericht in 2005 en telt
op dit moment 76 leden, voornamelijk aan de Eerste Loosdrechtse Plas. BELP was van meet
af aan betrokken bij de totstandkoming van het Gebiedsakkoord. Belangrijk speerpunt van
BELP is het baggeren van de Loosdrechtse Plassen.
VBLP is de Vereniging Behoud Loenderveense Plas, opgericht in 2017 en telt op dit moment
57 leden, 7 donateurs en circa 3200 sympathisanten. VBLP is opgericht omdat zij niet zijn
betrokken bij de totstandkoming van het gebiedsakkoord waarin het project 1.3
vaarverbinding Loosdrechtse plassen – Hilversumskanaal is opgenomen. De VBLP strijdt voor
behoud van natuur, rust, landschappelijke waarden en waterkwaliteit in het Natura 2000
gebied, de Loenderveense Plas en aangrenzende gebieden.
De bewonersvereniging Westzijde Stille Plas (WeSP) is opgericht kort na het sluiten van het
Gebiedsakkoord en telt nu 28 leden. WeSP zet zich in voor het behouden van het unieke
karakter van de Breukeleveense of Stille Plas en de nabije omgeving daarvan. Concreet wilde
WeSP voorkomen dat een/derde van de plas werd gevuld met damwanden en bagger uit de
andere plassen ten behoeve van moerasvogels – een plan dat intussen gelukkig van de baan
is. WeSP praat nu mee over maatregelen voor de moerasvogels die meer in proportie zijn.
Bovendien zet WeSP zich in voor het baggeren van de Westzijde van de plas en het
verfraaien van het huidige lelijke baggerdepot aan de zuidzijde van de plas.
De vereniging Ster van Loosdrecht is een vereniging voor natuur- en landschapsbeheer in het
gebied de Ster. Grondeigenaren zijn lid van de vereniging, omdat ze gezamenlijk staan voor
het behouden en versterken van het gebied zoals het nu is. Daarbij zijn natuurwaarden,
open agrarisch cultuurlandschap en beleving belangrijke thema’s. Ruim 90% van de
grondeigenaren in het stergebied is lid van de vereniging.
Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, neemt u dan contact op met de
voorzitter van de Federatie, Marije de Rooij (post@marijederooij.nl / 06-22499176)
[contactgegevens alleen voor pers, niet voor opname in krant]
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