
 

Motie  
Bestemmingsplan Herziening Ligplaatsen De Vecht,  
voorstel; Aanlegsteiger in Beschermd Dorpsgezicht Nigtevecht      M 1 
 
De Gemeenteraad bijeen 30 januari 2018 te Breukelen 

 
Constaterende 
 

 Er in het Voorontwerp Bestemmingsplan "Herziening Ligplaatsen De Vecht" voor Nigtevecht een voorstel voor  een 
bezoekers-steiger is opgenomen  op 6 m afstand van de achtertuinen van Dorpsstraat 98-110 

 Deze aanlegsteiger van ca. 80 meter lang, het uitzicht op de Vecht ontneemt vanaf het terras aan het water van 
horeca etablissement Dorpsstraat Nr100  

 Deze locatie de bestemming Beschermd Dorpsgezicht heeft door de Aanwijzing van 26 januari 1987 van het 
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en het Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (VROM) 

 Er totaal geen overleg is geweest met de betrokken bewoners, de horecaondernemer en Watersportvereniging 
Nigtevecht, beheerder van de bestaande passantensteiger in de jachthaven van Nigtevecht. 
 
Overwegende 
 

 Het Beschermde Dorpsgezicht Nigtevecht door deze bestuurlijke dwaling zeer ernstig en ontoelaatbaar wordt 
aangetast 

 De bewoners van het benoemde gedeelte belemmerd worden met het aan- en afmeren bij hun eigen steiger. 

 Het uitzicht van de aanwonenden zal worden aangetast en de leefomgeving en privacy van de betrokkenen in 
ernstige mate worden geschaad, met aanzienlijke planschades tot gevolg 

 De bezoekers van het terras van Dorpsstraat Nr100 uitzicht op de Vecht wordt ontnomen, hetgeen niet alleen de 
inwoners van Nigtevecht dupeert, maar ook de wandelaars en fietsers die in grote getale hiervan gebruik maken  

 De exploitatie van de enige horecavestiging in Nigtevecht hierdoor schade zal worden toegebracht 

 Er door  Watersportvereniging Nigtevecht (WSVN), in samenwerking met Waternet en Provincie, een volledig 
geoutilleerde passantensteiger is gerealiseerd met supervisie van een havenmeester en goede aansluiting op de wal   

 Door WSVN zelfs in het hoogseizoen geen congestie wordt geconstateerd bij genoemde steiger, en er bovendien 
voldoende andere aanlegplaatsen zijn op korte afstand van Nigtevecht 

 Op de thans voorgestelde locatie de passanten niet aan de wal kunnen komen, en derhalve de beoogde impulsen 
voor de lokale middenstand uitblijven  

 Deze situatie in het hart van het dorp voor ernstige overlast kan zorgen door lawaai, muziek etc., terwijl de kans op 
handhaving nihil is. 
 
Verzoekt het College 

 

Om per direct, vooruitlopend op  het verdere proces, deze locatie van de voorgestelde steiger voor bezoekers te 
verwijderen uit het Voorontwerp Bestemmingsplan De Vecht, en alternatieve locaties te zoeken buiten het 
Beschermd Dorpsgezicht te Nigtevecht.  
 
En gaat over tot de orde van de dag 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Samenstelling/pvda
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