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Aan het College van B&W
 
Hierbij stuurt de Vereniging Nieuwersluis Bestaat u een brief met daarbij een adhesiebetuiging
van Dorpsraden langs De Vecht en van diverse Verenigingen en Ondernemers.
Als inwoners van uw gemeente doen wij ons best te participeren en wij willen graag gehoord
worden. Wij hopen op een constructieve manier het gesprek over Recreatie en Toerisme te
kunnen voortzetten.
 
Met vriendelijke groet
Vereniging Nieuwersluis Bestaat
Willy van Adrichem (voorzitter)
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		Van

		Vereniging Nieuwersluis Bestaat

		Datum

		9 juli 2020



		Aan:

		College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Stichtse Vecht

cc. leden van de Gemeenteraad en Griffie



		Onderwerp

		Beleidsplan Recreatie en Toerisme en het Herstelplan







Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

Onlangs hebben wij van Arno Ruis vernomen dat het Perspectief Waardevol Toerisme (langetermijnvisie) en het Herstelplan (korte termijn actieplan) op 14 juli aan u, het College van B&W, voorgelegd zal worden. De ‘Vereniging Nieuwersluis Bestaat’ vraagt u met klem beide documenten NIET vast te stellen. Wij verzoeken u de behandeling van de plannen niet aan elkaar te koppelen. Dit verzoek wordt mede onderschreven en ondersteund door andere dorpsraden, verenigingen en ondernemers. Zie bijlage A.

Wij hebben actief geparticipeerd bij de totstandkoming van het Toerisme & Recreatie beleid, maar herkennen ons NIET in de uitkomst. Het participatieproces is wat ons betreft (door de coronacrisis) niet afgerond. Het ‘Perspectief Waardevol Toerisme’ sluit onvoldoende aan op het ‘Kompas voor Kwaliteitstoerisme’. We hebben het idee dat het beleid vanuit de Provincie, Gemeente Utrecht en of Gemeente Amsterdam wordt aangestuurd en bepaald, zonder veel rekening te houden met de belangen van de inwoners van onze gemeente. Dit betekent dat ons gemeentebestuur in gesprek moet gaan met andere besturen (b.v. gemeente Amsterdam) en kordaat en daadkrachtig moet optreden tegen verschuiving van de problematiek.

Ten aanzien van de lange termijn zou wat ons betreft de visie moeten zijn dat de groei van het Toerisme en Recreatie op en rondom de Vecht niet wordt aangemoedigd, terwijl er wel ruimte gegeven wordt aan de ‘kwaliteits-toerist’ die onze cultuurhistorische waarden wil bezoeken. De autonome groei van het Toerisme, de verwachte groei van het aantal woningen en inwoners en de slechts beperkte mogelijkheid tot uitbereiding en of aanpassing van onze weg- en water-infrastructuur zal anders leiden tot een veel te grote impact op de leefbaarheid en veiligheid in onze Gemeente. Dit in tegenstelling tot het nu voorliggende beleid waarbij het uitgangspunt is de groei van het Toerisme en Recreatie te stimuleren en te faciliteren. De wake up call en call to action uit het ‘Kompas voor Kwaliteitstoerisme’ zijn niet overgekomen. In de bijlage B hebben wij onze bezwaren verder uitgewerkt.

Wat het herstelplan betreft, staan wij achter de gedachte, maar de invulling kan wat ons betreft beter en effectiever. Op 9 van 11 voorstellen hebben we grote inhoudelijke bezwaren. Hierin staan punten die niet in het korte termijnplan thuishoren en op een aantal punten strijdig zijn met de lange termijn visie. 

 

Wij zijn zeer bezorgd en sturen deze brief, juist nu, met de beste intenties. Wij willen positief bijdragen en maximaal invulling geven aan de, ook door de gemeente onderschreven, burgerparticipatie. Dit beleid kan en moet beter. Wij bieden graag aan om mee te denken, vanuit onze ervaring in de praktijk. Wij hopen dat ons aanbod, om samen tot een beter en breed gedragen Beleid Recreatie en Toerisme te komen, accepteert. 

Met vriendelijke groet,
Nieuwersluis Bestaat

Dorpsraden, verenigingen en ondernemers die adhesie betuigen.



Dorpsraad Vreeland

Wijkcomité Breukelen Sint Pieter

Vereniging Vechtoevers/Dorpsraad Maarssen

Stichting Het Vechtsnoer

Vechtplassen Commissie

Oudheidkundig Genootschap Niftarlake

Restaurant Belle, Oud Zuilen

Rederij De Kampioen, Nieuwersluis

Logement Swaenenvecht, Oud Zuilen

Logement Aan De Vecht, Breukelen

Fort Nieuwersluis

Boutique B&B en Familie Van Drogenbroek

BRKLN café, Nieuwersluis

Firma Bert Degenaar, oud Zuilen

Stalhouderij “De Zadelhoff” BV
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Van Vereniging Nieuwersluis Bestaat Datum 9 juli 2020 

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Stichtse Vecht 
cc. leden van de Gemeenteraad en Griffie 

Onderwerp Beleidsplan Recreatie en Toerisme en het Herstelplan 

 
Geacht college van Burgemeester en Wethouders, 

Onlangs hebben wij van Arno Ruis vernomen dat het Perspectief Waardevol Toerisme 
(langetermijnvisie) en het Herstelplan (korte termijn actieplan) op 14 juli aan u, het College 
van B&W, voorgelegd zal worden. De ‘Vereniging Nieuwersluis Bestaat’ vraagt u met klem 
beide documenten NIET vast te stellen. Wij verzoeken u de behandeling van de plannen niet 
aan elkaar te koppelen. Dit verzoek wordt mede onderschreven en ondersteund door andere 
dorpsraden, verenigingen en ondernemers. Zie bijlage A. 

Wij hebben actief geparticipeerd bij de totstandkoming van het Toerisme & Recreatie beleid, 
maar herkennen ons NIET in de uitkomst. Het participatieproces is wat ons betreft (door de 
coronacrisis) niet afgerond. Het ‘Perspectief Waardevol Toerisme’ sluit onvoldoende aan op 
het ‘Kompas voor Kwaliteitstoerisme’. We hebben het idee dat het beleid vanuit de Provincie, 
Gemeente Utrecht en of Gemeente Amsterdam wordt aangestuurd en bepaald, zonder veel 
rekening te houden met de belangen van de inwoners van onze gemeente. Dit betekent dat 
ons gemeentebestuur in gesprek moet gaan met andere besturen (b.v. gemeente 
Amsterdam) en kordaat en daadkrachtig moet optreden tegen verschuiving van de 
problematiek. 

Ten aanzien van de lange termijn zou wat ons betreft de visie moeten zijn dat de groei van 
het Toerisme en Recreatie op en rondom de Vecht niet wordt aangemoedigd, terwijl er wel 
ruimte gegeven wordt aan de ‘kwaliteits-toerist’ die onze cultuurhistorische waarden wil 
bezoeken. De autonome groei van het Toerisme, de verwachte groei van het aantal 
woningen en inwoners en de slechts beperkte mogelijkheid tot uitbereiding en of aanpassing 
van onze weg- en water-infrastructuur zal anders leiden tot een veel te grote impact op de 
leefbaarheid en veiligheid in onze Gemeente. Dit in tegenstelling tot het nu voorliggende 
beleid waarbij het uitgangspunt is de groei van het Toerisme en Recreatie te stimuleren en te 
faciliteren. De wake up call en call to action uit het ‘Kompas voor Kwaliteitstoerisme’ zijn niet 
overgekomen. In de bijlage B hebben wij onze bezwaren verder uitgewerkt. 

Wat het herstelplan betreft, staan wij achter de gedachte, maar de invulling kan wat ons 
betreft beter en effectiever. Op 9 van 11 voorstellen hebben we grote inhoudelijke bezwaren. 
Hierin staan punten die niet in het korte termijnplan thuishoren en op een aantal punten 
strijdig zijn met de lange termijn visie.  
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Wij zijn zeer bezorgd en sturen deze brief, juist nu, met de beste intenties. Wij willen positief 
bijdragen en maximaal invulling geven aan de, ook door de gemeente onderschreven, 
burgerparticipatie. Dit beleid kan en moet beter. Wij bieden graag aan om mee te denken, 
vanuit onze ervaring in de praktijk. Wij hopen dat ons aanbod, om samen tot een beter en 
breed gedragen Beleid Recreatie en Toerisme te komen, accepteert.  

Met vriendelijke groet, 
Nieuwersluis Bestaat 

Dorpsraden, verenigingen en ondernemers die adhesie 
betuigen. 
 

Dorpsraad Vreeland 

Wijkcomité Breukelen Sint Pieter 

Vereniging Vechtoevers/Dorpsraad Maarssen 

Stichting Het Vechtsnoer 

Vechtplassen Commissie 

Oudheidkundig Genootschap Niftarlake 

Restaurant Belle, Oud Zuilen 

Rederij De Kampioen, Nieuwersluis 

Logement Swaenenvecht, Oud Zuilen 

Logement Aan De Vecht, Breukelen 

Fort Nieuwersluis 

Boutique B&B en Familie Van Drogenbroek 

BRKLN café, Nieuwersluis 

Firma Bert Degenaar, oud Zuilen 

Stalhouderij “De Zadelhoff” BV 
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