
Schriftelijke vragen ex Artikel 41 Reglement van Orde

Datum en tijdstip van verzenden:  za 20-06-2020 15:16

1

 

Uw gegevens

Geslacht * man

Voorletters * C.J.

Tussenvoegsel(s) van

Achternaam * Nieuwenhoven

E-mailadres * van.nieuwenhoven@online.nl

Fractie * VVD

 

Schritelijke vragen ex. Art. 41

Onderwerp * Handhaving Aanmeerregels De Vecht

Inleiding * Geacht College,

Via de site van onze gemeente en vanuit de diverse media heeft de 
VVD vernomen dat de gemeente gaat handhaven op ligplaatsen aan 
de Vecht. Zie hiervoor de berichtgeving op de site van de gemeente 
https://stichtsevecht.nl/nieuws/1509/controle-op-ligplaatsen-aan-de-
vecht/

In het bericht staat dat de gemeente de komende periode extra op 
de naleving van de aanmeerregels zal letten en waar nodig 
handhaven. Volgens het artikel betekent dat volgens de 
aanmeerregels de eigenaren van huizen of percelen, die grenzen 
aan de Vecht, één boot mogen aanmeren ter hoogte van hun 
perceel, mits de vaarbreedte van de Vecht ter plaatse 17 meter of 
meer bedraagt. Inmiddels is ons ter ore gekomen dat er inmiddels 
gehandhaafd wordt en bootbezitters van een bootje in de Vecht van 
de gemeente een brief hebben ontvangen over het verwijderen van 
hun boot.

Volgens onze informatie is dit jaar is de handhaving van Waternet 
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overgedragen naar de Gemeente. Bij enig navraag blijkt dat 
Waternet nooit heeft gehandhaafd op de aanmeerregels die 
gemeente nu hanteert en dat de gemeente deze “17 meter regel” 
heeft overgenomen van Waternet en nergens op gestoeld is.

De “17 meter regel” betekent namelijk nogal wat voor veel 
botenbezitters met een boot in de Vecht in met name Oud-Zuilen, 
Maarssen, Breukelen, Loenen en Vreeland, waar de Vecht geen 17 
meter breed is en al jarenlang ongemoeid hun boot aan eigen 
perceel hebben liggen en waarop nu de handhaving zich volgens het 
artikel richt. 

Ander punt is dat deze handhaving vooruitlopend is op het nog vast 
te stellen bestemmingsplan plan De Vecht. Hierin wordt bijv. een 
uitzondering gemaakt voor Vreeland waar men een 13,5 meter norm 
voorgesteld. M.a.w. volgens berichtgeving zouden de boten in 
Vreeland nu weg moeten terwijl het voorgesteld bestemmingplan iets 
anders voorstelt en na vaststelling de boot helemaal niet 
weggehaald hoeft te worden. 
Het zou ook maar zo kunnen zijn dat het bestemmingsplan anders 
wordt vastgesteld waarbij we nu bootbezitters vragen de boot weg te 
halen en een andere oplossing te zoeken, maar na vaststelling van 
het bestemmingsplan de boot weer mogen terugleggen. Dat is 
volgens de VVD geen zorgvuldig bestuur. 

De VVD heeft over deze hele situatie dan ook de volgende vragen;

Vragen

Vraag 1 * Is het juist dat de gemeente inderdaad is begonnen met de 
handhaving en er bootbezitters zijn die een brief hebben gehad om 
de boot weg te halen uit de Vecht? Betreft dit alleen bootbezitters 
met boot aan gemeentegrond, eigen perceel of beide? Als er 
inderdaad een brief met sommatie is verzonden dan ontvangen wij 
graag een kopie van die brief.

Vraag 2 * Is het juist dat de gemeente de “17 meter regel” heeft overgenomen 
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van Waternet zonder dat daar eigen beleid aan ten grondslag ligt? 
Zo nee, waar is deze regel dan op gestoeld?

Vraag 3 * Waarom richt de gemeente, volgens het bericht, de handhaving 
alleen op bootbezitters met boot aan eigen perceel? 

Vraag 4 * Is het juist dat er tientallen jaren niet is gehandhaafd op bootje in de 
Vecht en waarom kiest het college ervoor dit nu wel te doen? 

Vraag 5 * Deelt het college onze mening dat vooruitlopend op het nog vast te 
stellen bestemmingsplan de Vecht het zeer ongelukkig kan 
uitpakken voor de bootbezitters met boot in de Vecht. Zo nee 
waarom niet?

Vraag 6 * De VVD is van mening dat het beter is de handhaving te staken tot 
dat het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld om bootbezitters nu 
niet onnodig op kosten te jagen. Deelt het college hierin onze 
mening en is men bereid de handhaving te staken? Zo nee waarom?

 

Bijlagen

Voegt u een bijlage 
toe?

* nee


