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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Fysiek Domein, gehouden op 
maandag 10 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 Marja van Gaalen 1 t/m 3 
Streekbelangen Chris Portengen 1 t/m 3 
CDA Luuk Laskowski 1 t/m 3 
PvdA André Kooij 1 t/m 3 
ChristenUnie-SGP Frans de Ronde 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 
BVNL Daniël Bekkers 1 t/m 3 
 
Burgemeester en Wethouders 
Dick Polman D66 3 
 
 
Tevens aanwezig 
Sylvia Lutters Planoloog en beleidsadviseur r.o. 3 
Joost Broeke Planoloog 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 Maarssen-dorp, Maarssenbroek, Tienhoven/Molenpolder en 
Oud Zuilen. 
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 Maarssen-dorp, Maarssenbroek, 
Tienhoven/Molenpolder en Oud Zuilen). 
Gert Polman, bewoner Straatweg in Maarssen, gaat in op de bootlengte van 12 meter. Deze 
was juist geschrapt. Vindt het jammer dat dit weer ter sprake komt. Een lengte van 12 meter 
voor boten in de Vecht kan hij nergens in de wet vinden. Boten met een kap worden niet meer 
toegestaan. Wie gaat dat handhaven? 
 
Andre Nieman, bewoner Julianaweg in Maarssen, is van mening dat met het voorliggende 
bestemmingsplan aan bewoners beperkingen worden opgelegd. Vraagt aanwonenden van de 
Vecht niet te duperen. Ter hoogte van zijn woning is de Vecht erg smal. Er moet een doorvaart 
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van 13 m. open blijven. Vraagt een maximum breedte van 2 meter voor afgemeerde boten toe te 
staan. Vraagt voor kajuitboten een maximumhoogte van 1.70 aan te houden om permanente 
bewoning tegen te gaan. Mist in het bestemmingsplan een maximumsnelheid voor op de Vecht. 
 
Titus Stoelinga, bewoner Emmaweg in Maarssen, geeft een uitleg over de situatie tussen de 
twee bruggen in Maarssen-dorp. Gaat ook in op de maximum vaarbreedte van 13 meter. Vraagt 
om een uitzonderingspositie voor bewoners Langegracht. Tussen de twee bruggen is er altijd 
eenrichtingsverkeer. De grote rondvaartboten op de Vecht zijn inmiddels buiten alle proporties. 
Waarom komt er eigenlijk een nieuw bestemmingsplan? Wat schiet de burger hiermee op? 
 
Roelof van Holthe, bewoner Vreeland, gaat in op zijn visrechten tussen Maarssen en 
Oud Zuilen. De bereikbaarheid van de wal en het water zijn hierbij van belang. Is het nu 
toegestaan om met een bootje naar de visstek te varen? Er is namelijk een afmeerverbod voor 
beroepsvaart. 
 
Bas Heering, bewoner Langegracht in Maarssen, gaat in op het belang van het hebben van een 
ligplaats in de Vecht en de harmonie onder de bewoners waarin zij met elkaar omgaan waar het 
gaat over het afmeren van de boten langs de Langegracht. Welk probleem wordt met dit 
bestemmingsplan opgelost? De ligplaats voor de deur is onderdeel geweest van de beslissing 
om de woning te kopen. Geef bewoners duidelijkheid en handhaaf de huidige situatie. 
 
Hans Hekkenberg, bewoner Binnenweg in Maarssen, citeert passages over optimalisatie van 
passagiersvaart en passanten. De gemeente wil meer toeristen en kwaliteit delen met 
bezoekers. Een open boot zonder kap is voor de eigen inwoners een verslechtering. De 
aanlegplaatsen met kajuitboten zijn continu bezet. Er zijn erg weinig kajuitboten van eigen 
bewoners. Vraagt het woord “open” te laten vervallen of de kajuithoogte naar 2 meter te 
brengen. 
 
Wim Kleine spreekt namens Rederij Stichtse Vecht en Rederij De Tijd. Mag voor rondvaarten 
niet meer aanleggen aan de Loswal. Vergunning hiervoor is geweigerd. Ouderen moeten nu met 
rollator en al door het grind. Is niet te doen. Kan hier nogmaals naar gekeken worden. Gaat in op 
de hoogte en lengte van passagiersschepen. Wie handhaaft daarop? Elektrisch varen is hem 
afgeraden omdat de stroomvoorzieningen aan de kades dit niet aankunnen. 
 
Peter Kuyper, bewoner Dorpsstraat in Oud Zuilen, vraagt om duidelijkheid. Niemand in 
Oud Zuilen weet waar hij aan toe is. De verbeeldingen voor de passantenligplaatsen zijn 
onduidelijk. 90% Van de boten op de Vecht vaart te snel. Wie gaat dit handhaven? 
 
Bert Degenaar spreekt namens Rederij de Kampioen. Gaat in op de toegestane lengte van de 
boten voor binnen en voor buiten de bebouwde kom. Is net de omgekeerde wereld. Vraagt zich 
af of er nog wel ruimte is voor nog meer grote schepen en zo ja, is dat dan wel gewenst? In 
Oud Zuilen liggen boten die permanent worden bewoond. Dit levert overlast op. Voor 
handhaving is de ene kant van de Vecht voor de politie en de andere kant voor Waternet. Wie 
doet hier nu iets tegen? Wie heeft er een oplossing voor de daklozen die op de boten wonen? 
Gaat in op het onderhoud van de brug in Oud Zuilen en de passagiersschepen met meer dan 12 
passagiers. 
 
Streekbelangen geeft een toelichting op het amendement Afwijkingsregeling steigers 
woonschepen, met als dictum: 
Aan het besluit beslispunt 3b. toe te voegen waarmee tot de volgende aanpassingen worden 
besloten:  
3b.  
Artikel 3.2.3  van de regels van het bestemmingsplan De Vecht aan te passen met het 
opnemen van de twee aparte regelingen ‘steigers bij woonschepen’ en ‘ steigers bij 
bewonersligplaatsen’ zoals verwoord in de bijlage A C2 bij dit amendement. 
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Artikel 3.4.2 van de regels van het bestemmingsplan De Vecht als volgt aan te passen met 
toevoeging van de vetgedrukte passages:  
Artikel 3.4.2 Afwijking voor grotere steigers bij woningen  
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3 lid 2.3 
onder punt 1 ten einde grotere steigers voor recreatievaartuigen toe te staan bij woningen 
onder voorwaarde dat:  

a. een grotere steiger nautisch inpasbaar is en geen afbreuk doet aan de 
doorvaarbaarheid van de rivier De Vecht;  

b. de steiger niet breder mag worden dan 3,0 meter gemeten vanuit de oever en de 
totale oppervlakte van de steiger niet groter mag worden dan 18m2; 

c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van landschappelijke en cultuurhistorische 
ecologische belangen, hiertoe moet een advies van een ter zake deskundige worden 
overlegt, waaruit blijkt dat de belangen niet worden aangetast c.q. in stand blijven;   

d. de onder c genoemde ter zake deskundige voorwaarden kan stellen aan de steiger 
die in acht moeten worden genomen;  

e. belangen van derden niet onevenredig worden geschaad;  
f. de steiger dan wel een recreatievaartuig dat is afgemeerd aan de steiger niet is 

gelegen in de minimaal vrij te houden vaarstrook zoals bedoeld in de tabel in artikel 3 lid 
5.1 sub b onder 2; 

g. instemming is verkregen van het waterschap (Keur) en indien gelegen buiten het 
stedelijk gebied van de provincie Utrecht (Landschapsverordening);  

h. grotere steigers bij woonschepen zijn omwille van landschappelijke en 
ecologische redenen uitgesloten van deze afwijkingsbevoegdheid. 

Artikel 3.2.2 onder f, 3.2.3 onder o en 3.2.4 onder g van de regels van het 
bestemmingsplan De Vecht te verwijderen omdat de Keur op dit moment qua maatvoering 
meer mogelijk maakt dan het bestemmingsplan en deze regels de regels van het 
bestemmingsplan vervolgens overrulen hetgeen ongewenst is. 
Paragraaf 5.3 in de toelichting van het bestemmingsplan De Vecht aanvullen met de tekst 
zoals verwoord in de bijlage A C2 bij dit amendement, waaruit blijkt wat het doel is om steigers 
beperkt in omvang te houden (bescherming van aanwezige waarden). 
 
Geeft vervolgens een toelichting op de motie Afwijkingsregeling steigers woonschepen 
bestemmingsplan De Vecht, met als dictum: 
verzoekt het college om:  
het buitenplanse afwijkingenbeleid (gewijzigd vastgesteld door college op: 19 september 2017) 
verder aan te scherpen met voorwaarden die tot doel hebben de waarden van de rivier de Vecht 
te beschermen en in overleg te treden met het waterschap om de Keur aan te passen. 
 
SP geeft een toelichting op de motie De Vecht is er voor ons allemaal, met als dictum: 
draagt het college op: 
1. op eigen, te verwerven, te pachten of te huren, stukken van de Oostelijke Vechtoever tussen 

de Vechtbrug in Breukelen en Sluyswijck in Maarssen, voor publiek gebruik minimaal 3 
rolstoeltoegankelijke recreatiesteigers (dus zijnde geen bootaanlegsteigers)  op gepaste 
afstand van elkaar te realiseren; 

2. de steigers te voorzien van een zwemtrap; 
3. afvalbak, fietsenrek en zitbank in de directe nabijheid te realiseren. 
 
GroenLinks vindt het lastig dat er drie overheden betrokken zijn bij dit bestemmingsplan, 
Waterschap, provincie en gemeente. Vraagt om de beschikbare ruimte op een goede manier te 
begrenzen. Is de begrenzing acceptabel voor de lengte, hoogte, open boten, kajuitboten? Welke 
boten mogen afmeren, welke niet? Heeft zorgen over de handhaving. Hier moeten nadere 
afspraken over gemaakt worden. Ziet dit bestemmingsplan als een eerste stap in de goede 
richting. Vindt de motie van de SP sympathiek. 
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Het Vechtse Verbond staat positief tegenover dit bestemmingsplan. Vraagt langs de Vecht 
borden te plaatsen met binnen of buiten de bebouwde kom en waar je de provinciegrens over 
vaart. Binnen of buiten de bebouwde kom gelden verschillende regels. Ook de provincies 
Noord-Holland en Utrecht hanteren verschillende regels. Vraagt aandacht voor de beroepsvaart. 
(De fractie wil het amendement van Streekbelangen en de moties van de SP en Streekbelangen 
mede indienen) 
 
Samen Stichtse Vecht vraagt om duidelijkheid ten aanzien van de handhaving. Kan de 
handhaving op snelheid weer terugkomen? Heeft waardering voor de motie van de SP. Als er 
toch bordjes langs de Vecht komen, dan ook graag met info over Stichtse Vecht. Vraagt om 
uitleg over de weigering van de vergunning voor het aanleggen aan de Loswal. Hamert op een 
goede communicatie richting inwoners. Wellicht is een pagina over dit bestemmingsplan op de 
website van de gemeente een optie. 
 
D66 wil het amendement van Lokaal Liberaal over de lengte van de boten mede indienen. Wil 
ook de motie van Streekbelangen mede indienen. 
Komt met een amendement voor het wijzigen van de planregels voor maximale lengte en hoogte 
van de passagiersschepen. 
Vraagt naar individuele vergunningsmogelijkheden voor het op- en afstappen van mensen. 
Vraagt na vaststelling van het bestemmingsplan een inwonersavond te organiseren om alle 
regels goed uit te leggen, wellicht per kern. 
De Vecht in Maarssen-dorp is 17 meter breed. Aan de kades, eigendom van de gemeente, 
mogen geen boten afmeren, aan de overkant wel. Boten zijn vaak 2½ meter breed. Wat te doen 
met de breedte van de boten, begrenzen of niet? 
 
Streekbelangen gaat in op het afmeren langs de kades in Oud Zuilen en Maarssen. Aan de kant 
van de gemeente staan borden met verboden aan te meren. Bewoners hebben daar al vele 
jaren een boot liggen. Hoe gaan wij daarmee om? Geeft, met betrekking tot de motie van de SP, 
mee dat zwemmen in de Vecht verboden is. Zwemmers moeten gescheiden worden van de 
boten. Wil de gemeente het zwemmen in de Vecht faciliteren? Zo ja, dan moeten daar 
maatregelen voor genomen worden. In de memo van het college naar aanleiding van de 
vergadering van 5 oktober wordt gesproken over de opstapeling van 10% voor uitbreiding van 
woonarken. Om dit te voorkomen komt de fractie wellicht nog met een amendement. 
 
CDA kan de amendementen van Lokaal Liberaal en Streekbelangen en de motie van 
Streekbelangen mede indienen. 
Vraagt met betrekking tot de motie van de SP wat dat gaat kosten en waarom niet tussen de 
kernen Breukelen en Nigtevecht. 
 
Lokaal Liberaal wil het amendement van Streekbelangen over de afwijkingsregels steigers 
woonschepen mede indienen. Kan de motie van Streekbelangen ondersteunen. De motie van 
de SP kost geld en vraagt de fractie van de SP een financiële dekking hiervoor aan te geven. 
Komt nog met een amendement om vissteigers mogelijk te maken. 
Indien het zwemmen op bepaalde plaatsen in de Vecht wordt toegestaan, dan daarop 
handhaven. 
Vindt het jammer dat over dit bestemmingsplan onduidelijkheid wordt ervaren. Sluit zich aan bij 
de woorden van Samen Stichtse Vecht over de communicatie. Het weren van grote 
passagiersschepen in de Vecht is lastig. De fractie wil nog kijken hoe dit juridisch goed te 
regelen is. Wil niet komen aan bestaande rechten/vergunningen. Privé plaatsen voor boten 
wordt niet geregeld in het bestemmingsplan. Komt daar wellicht op een later moment op terug. 
 
SP breekt een lans voor een socialer beleid van de gemeente. Doe ook iets voor mensen 
zonder eigendom langs de Vecht. Er is een flink tekort aan vrij toegankelijke 
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recreatiemogelijkheden in Stichtse Vecht. Wellicht volgt er nog een amendement voor 
recreatiesteigers. 
 
VVD wil het amendement van Lokaal Liberaal mede indienen. Is positief over de motie en het 
amendement van Streekbelangen. Vindt, met betrekking tot de motie van de SP, 
toegankelijkheid voor inwoners belangrijk. Vraagt zich af hoe de motie gefinancierd moet 
worden. Sluit zich aan bij de woorden van Samen Stichtse Vecht over communicatie. 
De fractie komt, samen met Lokaal Liberaal, met een amendement over afmeervoorzieningen 
voor historische schepen. Neemt hiervoor de suggestie uit de memo van het college over. 
Komt ook met een amendement voor het toewijzen van nieuwe ligplaatsen voor 
passagiersschepen en met een amendement over drijvende steigers en vlotten. In het geldende 
bestemmingsplan voor Maarssen zijn drijvende steigers expliciet uitgesloten. Wil deze regeling 
voor de hele Vecht van toepassing verklaren. 
 
PvdA vindt de motie van de SP sympathiek. Kan het amendement en de motie van 
Streekbelangen ondersteunen. Sluit zich aan bij de woorden van Samen Stichtse Vecht over de 
communicatie. Vraagt aandacht voor handhaving op de snelheid in de Vecht en de permanente 
bewoning. 
 
Wethouder Polman geeft aan dat veel genoemde onderwerpen buiten het bestemmingsplan of 
buiten zijn portefeuille liggen, zoals handhaving. 
Hij adviseert de bewoners van Oud Zuilen met specifieke vragen over de regels met de 
betreffende ambtenaar te mailen. 
Naar aanleiding van geconstateerde omissies is het bestemmingsplan aangepast. Op 
ruimtelijkeplannen.nl staat de juiste versie van het bestemmingsplan. 
In Maarssen is aan de ene kant van de Vecht een gemeentelijke kade. Aan de andere kant zijn 
er mogelijkheden voor het aanleggen van boten. Kades behoren tot de openbare ruimte en daar 
zijn geen rechten ontstaan. 
Het is nog onbekend wanneer en hoe en door wie er gehandhaafd gaat worden. 
De amendementen van Streekbelangen en Lokaal Liberaal zijn prima amendementen. Aan de 
motie van de SP zitten nog wel enkele haken en ogen. Hiervoor kan wellicht een 
wijzigingsbevoegdheid worden opgenomen. Dat is echter aan de raad. Het is nog niet te 
overzien was een en ander gaat kosten. Denk ook aan parkeerruimte, etc. Is niet positief over 
deze motie. 
Bewoners weten wel waar de bebouwde kom begint en eindigt. Daar hoeven geen bordjes voor 
te komen. 
Hij zegt toe voor bewoners een informatiepagina over dit bestemmingsplan op de website op te 
nemen. Zal kijken hoe dat uitgevoerd kan worden. Hiervoor hoeft geen motie ingediend te 
worden. 
Het handhaven op de snelheid in de Vecht is voor het Waterschap. 
De afwijzing van de vergunning voor het op- en afstappen bij de Loswal zal hij nagaan. 
 
De voorzitter stelt voor om de uitloopcommissie van woensdag 12 oktober nog te gebruiken voor 
het puntsgewijs bespreken van de twee memo’s en de nieuw aangekondigde amendementen. 
 
De meerderheid van de commissie stemt hiermee in. ChristenUnie-SGP en Streekbelangen zien 
liever een vervolgbespreking op 17 oktober. 
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De heren Polman, Stoelinga, Hekkenberg, Kleine en Kuyper maken gebruik van het slotwoord. 
 
 
Toezeggingen wethouder Polman: 
1. voor bewoners een informatiepagina over bestemmingsplan De Vecht op de website 

opnemen en kijken hoe dat uitgevoerd kan worden; 
2. de afwijzing van de vergunning voor het op- en afstappen bij de Loswal nagaan. 
 
 
 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering om 21.45 uur. 
 
 

 
 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11-10-2022 
MdJ 
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