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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Fysiek Domein, gehouden op 
woensdag 5 oktober 2022 om 19.30 uur in Het Koetshuis in Breukelen. 
 
Aanwezig Agendapunten 
Voorzitter Jos van Nieuwenhoven 
Raadsadviseur Marijke de Jong 
 
De leden 
Lokaal Liberaal Onno Tijdgat 1 t/m 3 
VVD Jeffrey van Vrouwerf 1 t/m 3 
D66 Mark Tasche 1 t/m 3 
GroenLinks André Hofman 1 t/m 3 
Streekbelangen Chris Portengen 1 t/m 3 
CDA Pim van Rossum-Rengelink 1 t/m 3 
PvdA Victor Koppelmans 1 t/m 3 
ChristenUnie-SGP Johan Boele 1 t/m 3 
Samen Stichtse Vecht Sander Jonker 1 t/m 3 
SP Ton Goudriaan 1 t/m 3 
Het Vechtse Verbond Mieke Hoek 1 t/m 3 
 
Burgemeester en Wethouders 
Dick Polman D66 3 
 
Afwezig 
BVNL 
 
Tevens aanwezig 
Sylvia Lutters Planoloog en beleidsadviseur r.o. 3 
Jeroen van Nuland Buro SRO 3 
 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en geeft een toelichting op de 
agenda. Hij legt uit dat de behandeling van bestemmingsplan De Vecht in drieën is geknipt. 
Vanavond voor de kernen Nieuwersluis, Nieuwer ter Aa, Breukelen en Kockengen. 
Hij deelt mee dat de fractie van BVNL afwezig is. 
Vervolgens deelt hij mee dat één van de commissieleden van vanavond, de heer Tasche een 
zienswijze heeft ingediend, zowel namens Nieuwersluis Bestaat als op persoonlijke titel. Er 
speelt echter geen persoonlijk belang. Burgemeester en griffier hebben geoordeeld dat de heer 
Tasche woordvoerder namens de fractie van D66 op het vanavond voorliggende 
bestemmingsplan kan zijn. 
 

2. Vaststellen van de agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Bestemmingsplan De Vecht (voor de kernen Nieuwersluis, Nieuwer ter Aa, Breukelen en 
Kockengen). 
Koene Talsma, bewoner Zandpad in Nieuwersluis, gaat in op de beschrijving van een 
recreatievaartuig. In het nu voorliggende bestemmingsplan is daaraan toegevoegd dat het een 
open vaartuig moet zijn. Hij vraagt de toevoeging “open vaartuig” te wijzigen in een 
recreatievaartuig met een lengte van 12 m. voor binnen- en buitenstedelijk gebied, en een 
maximale kajuithoogte van 1.80 m. op te nemen, de hoogte van de meeste bruggen in 
Stichtse Vecht. 
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Hans Stefels, bewoner Rijksstraatweg in Nieuwersluis, vraagt zich af waarom er verschil in 
lengte van boten nodig is voor binnen- en buitenstedelijk gebied. Hij heeft een groot stuk grond 
grenzend aan de Vecht en mag maar 1 boot afmeren, terwijl elders op eenzelfde lengte wel 6 of 
7 boten liggen. Dat vindt hij erg betuttelend. Tegenover zijn woning is een buitenzwembad waar 
op zomerse dagen wel 60 auto’s op het Zandpad langs de Vecht geparkeerd staan. Er is achter 
de kleedhokjes ook ruimte om te parkeren. Vraagt daar eens naar te kijken. 
 
Willy van Adrichem, voorzitter van de Vereniging Nieuwersluis Bestaat, legt uit wat de vereniging 
zoal sinds 2017 bereikt heeft. Zij vraagt: 
1. de ligplaats voor rondvaartboten in de kom van Nieuwersluis exact te definiëren om te 

voorkomen dat daar grote boten kunnen afmeren; 
2. een lengte van vaartuigen van particulieren in de Vecht voor buitenstedelijk van maximaal  

12 m. toe te staan; 
3. de formulering “open vaartuig” te wijzigen in een vaartuig met een maximale hoogte van 

1.70 m. boven de waterlijn. 
 
Mark Hommelberg, bewoner Straatweg in Breukelen, reageert op de slechte communicatie 
rondom dit bestemmingsplan waardoor hij en buurtbewoners te laat bezwaar hebben ingediend. 
Tegenover zijn achtertuin is een 3 x 24 uurs passantenligplaats ingetekend. Daar maakt hij 
ernstig bezwaar tegen. Dat geeft overlast, inkijk in de tuinen en de privacy wordt hierdoor 
aangetast. 
 
Reinier Brummelkamp en Bert Degenaar spreken namens Rederij de Kampioen uit 
Nieuwersluis. Zij pleiten voor een lengte van 12 m. in plaats van 7 m. voor de boten. Is geen 
voorstander van open vaartuigen. Vindt varend erfgoed van historisch belang. Dat geldt ook 
voor salonboten. Zij zetten zich in voor kwaliteitstoerisme op de Vecht. Vragen grote schepen 
voor het massatoerisme niet toe te staan op de Vecht. 
 
Lokaal Liberaal geeft een toelichting op het rondgestuurde amendement, met als dictum: 
Aan het besluit beslispunt 3a. toe te voegen waarmee tot de volgende aanpassingen 
worden besloten: 
3a.  
De artikelen 3.5.3 en 3.6.2 van de planregels behorende bij het Bestemmingsplan De 
Vecht als volgt te wijzigen (in vetgedrukte tekst): 
3.5.3 Aanvullende regels bewonersligplaatsen binnen stedelijk gebied  
Voor bewonersligplaatsen binnen het stedelijk gebied geldt aanvullend dat:  

a. maximaal één recreatievaartuig met een maximum lengte van 12,0 m en een 
maximum kajuithoogte van 1,70 m, mits passend binnen de breedte van het 
eigen erf, bij een direct aan het water gelegen erf mag worden aangelegd; 

3.6.2 Afwijkingsbevoegdheid afmeren recreatievaartuigen buiten stedelijk gebied 
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3 
lid 5.2 sub a en het afmeren van een recreatievaartuig toestaan met een maximum 
lengte van 12,0 m en een maximum kajuithoogte van 1,70 m, na instemming van het 
waterschap.  
en bij artikel 2 'Wijze van meten' 
de bestaande artikelen 2.6 Insteek watergangen, 2.7 Maaiveldhoogte en 2.8 Peil om te 
nummeren naar respectievelijk 2.7, 2.8 en 2.9 
en in te voegen na 2.5: 
2.6 hoogte van een schip: 
vanaf de waterlijn tot aan het hoogste punt van de kajuit van het schip, met 
uitzondering van ondergeschikte onderdelen, zoals dakluiken, antennes, en naar 
aard daarmee gelijk te stellen onderdelen. 
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In het memo naar aanleiding van de 1e vergadering op 21 september is een aanscherping voor 
historische ligplaatsen in Vreeland opgenomen. Daar wil de fractie nog iets mee doen. 
 
CDA zal het amendement mede indienen. Staat achter de drie punten zoals door mevrouw 
Van Adrichem genoemd. Komt samen met Streekbelangen met een amendement voor een 
opstapplaats Vreeland. 
 
Streekbelangen komt samen met het CDA met een amendement om een opstapplaats in 
Vreeland te creëren voor kleinschalige boten voor maximaal 20 passagiers. Komt in de 
vergadering van 10 oktober terug op het memo naar aanleiding van de 1e vergadering van 21 
september. Komt nog met een amendement voor een afwijkingsregeling voor steigers van 
woonschepen in de Vecht. Veel van de woonarken liggen ver in de Vecht. Zal het amendement 
van Lokaal Liberaal mede indienen. 
 
D66 is voorstander van een maximale kajuithoogte van 1.80 m. in verband met de hoogte van 
de nieuwe brug in Nieuwersluis. Een maximale hoogte van 1.70 m. wordt nog in de fractie 
besproken. De fractie komt wellicht nog met een amendement voor een maximale lengte voor 
passagiersschepen. Wat betekent de binnenstedelijke beperking voor de boten die hoger zijn 
dan 1.70? Op het gestelde in eerdergenoemde memo over drijvende steigers komt de fractie 
nog terug. Heeft vragen over handhaving. 
 
Het Vechtse Verbond zal het amendement van Lokaal Liberaal mede indienen. Kan zich 
aansluiten bij de aangekondigde amendementen van Streekbelangen, CDA en D66. 
Geeft mee dat de provincie over de lengte van de boten gaat. 
 
VVD is positief over het amendement van Lokaal Liberaal. Heeft zorgen over de historische 
schepen. Staat positief tegenover de aanscherping hiervoor. 
 
Samen Stichtse Vecht sluit zich aan bij de woorden van de VVD. Vraagt aandacht voor de 
communicatie richting inwoners. Dat kan beter. 
 
PvdA denkt dat een maximale kajuithoogte van 1.70 een verzwaring voor de handhaving met 
zich mee brengt. Permanente bewoning moet worden tegengegaan. Pleit voor het stimuleren 
van elektrisch varen en vraagt laadpalen voor elektrische boten in de Vecht te realiseren. 
 
SP constateert dat de bermen langs de Vecht steeds voller worden met hekwerken, steigers en 
overige privé bouwwerken. Veel inwoners zouden blij zijn als zij met een rubberbootje de Vecht 
op kunnen of langs de kant kunnen vissen. In dit bestemmingsplan is niets geregeld voor 
inwoners zonder boot, eigen berm, etc. De fractie is voor vrij toegankelijke recreatie aan/in de 
Vecht. Komt hiervoor wellicht met een amendement. Zal het bestemmingsplan in de huidige 
vorm niet steunen. 
 
ChristenUnie-SGP bedankt voor de memo. Zal de amendementen van Lokaal Liberaal, 
Streekbelangen, CDA en D66 steunen. 
 
Het Vechtse Verbond vraagt hoeveel grond de gemeente aan de Vecht in eigen bezit heeft. 
 
De voorzitter geeft aan dat dit een technische vraag is en schriftelijk zal worden beantwoord. 
 
Wethouder Polman geeft een toelichting op het rondgestuurde memo naar aanleiding van de 1e 
vergadering over dit bestemmingsplan op 21 september jl. Hij vraagt om een amendement over 
een opstapplaats in Vreeland in overleg met de ambtelijke ondersteuning op te stellen. Legt uit 
dat dit bestemmingsplan voor alles tussen de oevers is. Niet voor de oevers zelf. 
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SP vraagt of een zwemsteiger wel tot de mogelijkheden behoort. 
 
Wethouder Polman antwoordt dat een zwemsteiger tot de mogelijkheden behoort. 
Handhaving wordt niet in het bestemmingsplan geregeld. Over de wijze van handhaven moet 
het college zich beraden. Het promoten van elektrisch varen en het plaatsen van laadpalen 
daarvoor is ook niet voor in een bestemmingsplan. 
De vraag van D66 over handhaving op te grote boten in de Vecht zal hij schriftelijk 
beantwoorden. 
 
CDA en D66 doen een oproep om de aangekondigde amendementen zoveel mogelijk vrijdag 
aan te leveren. Dan kunnen deze in de commissievergadering van aanstaande maandag 
worden besproken. 
 
De voorzitter steunt deze oproep en vult aan om het memo goed te lezen. 
 
Mevrouw Van Adrichem en de heren Talsma, Stefels, Hommelberg, Degenaar en Brummelkamp 
maken gebruik van het slotwoord. 
 
Toezegging voorzitter: 
de vraag van Het Vechtse Verbond over grondbezit langs de Vecht schriftelijk beantwoorden. 
 
Toezegging wethouder Polman: 
de vraag van D66 over handhaving te grote boten in de Vecht schriftelijk beantwoorden. 
 
 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 20.50 uur. 
 
 

 
 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-10-2022 
MdJ 
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