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Besluit college
Conform advies met aanvulling van de Nota Inspraak en Overleg 
voorontwerpbestemminqsplan Ligplaatsen De Vecht. _

Advies te nemen besiuit
1. Kennisnemen van de ingekomen overlegreacties en instemmen met de “Nota inspraak en 

overleg” en de daarin opgenomen “Staat van wijzigingen”.
2. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan “De Vecht” (IDN 

NL.IMRO.1904.BPDeVechtLGB-OW01) en dit op grond van artikel 3.8. Wet ruimtelijke 
ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage leggen.
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TOELICHTING

Inleiding

Ligplaatsenvisie
Het college heeft op 1 maart 2016 ingestemd met de concept ligplaatsenvisie “Goed geregeld, 
blijven genieten” (d.d. 22 februari 2016). Het doel van deze visie is te komen tot een optimalisering 
van het gebruik van de Vecht voor bewoners en bezoekers. Het moet ruimte scheppen voor 
passende initiatieven van de passagiersvaart en ruimte laten voor bezoekers per boot voor een 
dagtocht of meerdaags verblijf. Daarnaast geeft de visie waar mogelijk de ruimte aan bewoners om 
gebruik te maken van de rivier met een eigen ligplaats bij hun woning. Een heldere regeling moet 
ruimte scheppen voor initiatieven en het bestaand gebruik organiseren. Dit alles binnen de 
randvoorwaarden die nautische veiligheid, waterkwaliteit, landschap, cultuurhistorie, leefbaarheid en 
natuur hieraan stellen.

Afstemming overheden
Naast het ligplaatsenbeleid is ook een belangrijke aanleiding voor het opstellen van voorliggend 
bestemmingsplan, de afstemming van de verschillende regelingen die gelden voor De Vecht 
geweest. Naast de regels van de gemeente hebben ook de provincie Utrecht en 
Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht regels voor de Vecht. Deze regels zijn niet in alle 
gevallen in overeenstemming met elkaar. Daarnaast is voor een aanvrager ook niet altijd duidelijk dat 
naast een vergunning van de ene instantie ook een vergunning van een tweede instantie nodig kan 
zijn.

Voorontwerobestemmingsolan
Op 29 augustus 2017 heeft uw college besloten het voorontwerpbestemmingsplan “Ligplaatsen De 
Vecht” ter inzage te leggen. Het voorontwerpbestemmingsplan was in goed en nauw overleg met 
Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht (de ontwerp Keur 2017) en de provincie (Verordening 
natuur en landschap provincie Utrecht 2017) tot stand gekomen.

Het voorontwerpbestemmingplan “Ligplaatsen De Vecht” heeft vanaf 15 september 2017 tot en met 
donderdag 26 oktober 2017 ter inzage gelegen in het kader van inspraak en vooroverleg. Er zijn 3 
informatieavonden gehouden in Maarssen, Breukelen en Loenen aan de Vecht en er zijn gesprekken 
gevoerd met de verschillende belangenorganisaties waaronder de dorpsraden en de 
Vechtplassencommissie.

Insoraakreacties
Er is een groot aantal reacties ingediend. Na de terinzagetermijn is er nog een aantal reacties 
binnengekomen. Deze zijn ook meegenomen en beantwoord in de “Nota inspraak en overleg”. 
Hoewel de ingediende reacties hoofdzakelijk op specifieke locaties betrekking hebben, is er ook een 
aantal algemene punten uit te halen:
• Het voorontwerp is lastig te lezen
• Het is erg complex
• Onduidelijke of tegenstrijdige regels
• Onderbouwing en uitvoering zones kadeligplaatsen

Voor de inhoud en beantwoording van alle reacties wordt verwezen naar de “Nota inspraak en 
overleg”.
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Periode van voorontwerp naar ontwerp
Er zit een ruime tijd tussen de periode van inspraak en de opstelling van het 
onhwerpbestemmingsplan.
Dat komt o.a. omdat het stroomlijnen van regels van de verschillende overheden, namelijk 
Waterschap Amstel Gooi en Vecht, provincie Utrecht en de gemeente, heel complex was. Daarnaast 
is het vinden van een oplossing voor het gebruik van onze kades door bewoners als aanlegplek van 
hun vaartuigen, lastig gebleken. Tot slot is uit het overleg met de belangengroepen naar voren 
gekomen dat de benaming van het voorontwerpbestemmingsplan “Ligplaatsen De Vecht” niet juist is 
aangezien de rivier meer behelst dan alleen een recreatieve functie.

Dit heeft ertoe geleid dat in goed overleg gekomen is tot een meer integrale benadering waarbij 
recreatie, natuur en cultuur onderdeel uitmaken van het bestemmingsplan. Hierbij moet wel gewezen 
worden op het feit dat de rivier De Vecht op dit moment al is ingebed in verschillende geldende 
bestemmingsplannen. De bestaande regeling vormt in de eerste plaatst het uitgangspunt. Bestaande 
rechten kunnen niet zomaar aan de kant worden geschoven. Ook dat maakt het opstellen van regels 
(verboden en geboden) complex.

Dit bestemmingsplan is een tussenstap voordat we komen tot een omgevingsplan op grond van de 
nieuwe Omgevingswet die in 2021 van kracht wordt. Deze tussenstap zorgt ervoor dat de regelingen 
die nu vast liggen in verschillende geldende bestemmingsplannen en regels van Waterschap (Keur) 
en Provincie (Landschapsverordening) waar mogelijk op elkaar worden afgestemd.

De uitgangspunten voor het ontwerpbestemmingsplan waren;
• Regeling aanzienlijk vereenvoudigen
• Planonderdelen meer rubriceren
• Minder regelen

Regeling aanzienlijk vereenvoudigen
In het voorontwerp was een aantal beleidsstukken en/of regels van Waternet en de provincie Utrecht 
één op één overgenomen. Dit maakte het lezen en begrijpen van het bestemmingsplan erg lastig. 
Daarnaast leverde dat ook een beperking op, want als de regels van Waternet of de provincie 
veranderen of aangepast worden dan zal dat strijd kunnen opleveren met het bestemmingsplan.

We hebben in het ontwerpbestemmingsplan meer stukken als bijlage toegevoegd en/of (dynamische) 
verwijzingen opgenomen. Een dynamische verwijzing houdt in datje verwijst naar een 
beleidsstuk/verordening, bijvoorbeeld de Keur (beleid Waternet), die op het moment van indienen van 
een aanvraag omgevingsvergunning van kracht is.

De plangrens hebben we ook teruggelegd op de oever en sluit aan op plangrenzen van vigerende 
plannen. Hierdoor is er geen overlap meer met andere bestemmingsplannen.

Planonderdelen meer rubriceren
In het voorontwerp stonden veel aanduidingen en meerdere dubbelbestemmingen voor hetzelfde 
onderwerp. In het ontwerpbestemmingsplan hebben we dat teruggebracht naar:
- één regeling voor ecologie
- één regeling voor archeologie
- één regeling voor beschermd dorpsgezicht
- één regeling voor cultuurhistorie

Mede dankzij input van de Vechtplassencommissie is een uitgebreide beschrijving van de historie 
van De Vecht in de toelichting opgenomen.

Pagina 3 van 6



Endelhovenlaan 1,3601 GR Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen 
T 140346 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl

Minder regelen
De hiervoor genoemde aanpassingen leiden al tot minder regels en een betere afstemming van de 
regels. Tevens zijn de zones voor kadeligplaatsen, die in het voorontwerp nog aanwezig waren, niet 
opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan.

Kadeligplaatsen zijn ligplaatsen voor bewoners die geen eigendom aan De Vecht hebben.
In het ligplaatsenvisie “Goed geregeld, blijven genieten” is het volgende hierover opgenomen: 
“bewoners die aan de rivier wonen maar geen eigendommen hebben, krijgen op specifieke plaatsen 
eveneens de mogelijkheid om een ligplaats te huren aan een openbare of gemeentelijke kade. Het 
betreft in alle gevallen kades binnen de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom geldt hiervoor de 
provinciale verordening en de Keur van AGV."

In het voorontwerpbestemmingsplan stonden zones aangegeven waarbinnen kadeligplaatsen 
toegestaan waren. Dit resulteerde in veel inspraakreacties over dit onderwerp en discussies met 
dorpsraden.
Gezien de inspraakreacties en het feit dat er nog geen duidelijkheid is over hoe de gemeente het 
toewijzingsbeleid, zoals genoemd in de visie, wil uitvoeren stellen wij voor om deze zones niet in het 
ontwerpbestemmingsplan op te nemen.
Het opnemen van deze zones in het bestemmingsplan is ook niet noodzakelijk om het 
toewijzingsbeleid te kunnen uitvoeren. Dat kan ook middels andere juridische maatregelen, zoals 
verwoord in de ligplaatsenvisie.

Argumenten

Colleaewerkoroaramma
Dit voorstel draagt bij aan de programma 3 “Fysiek” van het Collegewerkprogramma, omdat inwoners 
en belanghebbenden meer en eerder betrokken zijn bij besluitvorming over ruimtelijke projecten en 
dit bestemmingsplan in de gedachte van de Omgevingswet is opgesteld.

Uniformiteit
In het ontwerpbestemmingsplan zijn de regels van drie instanties zoveel als mogelijk vertaald naar 
één uniforme regeling die geldt voor de Vecht. Ook is in dit bestemmingsplan duidelijker gemaakt in 
welke gevallen meerdere vergunningen vereist zijn. Op deze wijze ontstaat een duidelijker beeld op 
de noodzakelijke vergunningen.

Omdat sprake is van een herziening van de geldende bestemmingsplannen voor de hele loop van de 
rivier de Vecht in de gemeente Stichtse Vecht, zijn de geldende planologische rechten voor eventueel 
aanwezige woonschepenligplaatsen, jachthavens en historische schepen overgenomen in dit 
bestemmingsplan. Op onderdelen heeft harmonisatie van de regels plaatsgevonden. Op deze wijze 
geldt voor heel de Vecht dan weer één uniforme regeling.

Kadeligplaatsen
Het voordeel van het niet opnemen van zones voor kadeligplaatsen in het ontwerpbestemmingsplan 
is dat de discussie over dit onderwerp geen invloed meer heeft op de procedure.
Daarnaast blijft het beleid van vigerende bestemmingsplannen nu van kracht en kan er door aan- en 
omwonenden op basis van dit onderwerp geen beroep op planschade worden gedaan.

Kanttekeningen
Door eventuele zienswijzen en besluitvorming in de gemeenteraad kan dit ontwerpbestemmingsplan 
nog wijzigen.
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Uitvoering
Na instemming van uw college met dit collegevoorstel zal het ontwerpbestemmingsplan, inclusief de 
bijbehorende “Nota inspraak en overleg”, ter inzage worden gelegd. Conform artikel 3.8 Wro, kan na 
publicatie van uw besluit, een ieder gedurende een termijn van zes weken zienswijzen indienen. De 
globale planning van de bestemmingsplanprocedure ziet er als volgt uit:

• Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan (zes weken) december 2019 - februari 2020
• Vaststelling (gewijzigd) ontwerpbestemmingsplan mei/juni 2020
• Beroepsprocedure Raad van State vanaf medio 2020

Communicatieparagraaf
Tijdens het proces hebben er diverse overleggen plaatsgevonden met dorpsraden en 
belangengroepen. Daarnaast hebben we op 2 april 2019 een avond georganiseerd waar het concept 
ontwerpbestemmingsplan door het stedenbouwkundig bureau werd toegelicht. Hierbij waren ook 
vertegenwoordigers van het Waterschap en de provincie aanwezig.
De reactie van de dorpsraden en belangengroepen op de aanpassingen waren overwegend positief.

Er wordt via de gebruikelijke weg en in de officiële mededelingen melding gedaan dat het 
ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ter visie ligt. De overlegpartners en indieners 
van inspraakreacties worden op de hoogte gesteld van de beantwoording van hun reacties en 
worden geïnformeerd over de voortgang van de procedure. Bij het informeren van de gemeenteraad 
en omwonenden (en overige belanghebbenden) zullen wij het “spoorboekje” zorgvuldig naleven.

Tijdens de terinzagelegging zullen er weer informatieavonden worden georganiseerd. Over de 
precieze invulling wordt overlegd met de gebiedsregisseurs, maar zeker is dat Waternet en de 
provincie Utrecht tijdens die avonden aanwezig zullen zijn.

Raadsinformatiebrief
De raad wordt geïnformeerd via een raadsinformatiebrief (bijlage 3).

Financiële paragraaf
Bij het bestemmingsplan is uitgegaan van de geldende regelingen, de bestaande situatie en 
aanvullingen op basis van geldend beleid. Het plan maakt geen (grootschalige) ontwikkelingen 
mogelijk. In die zin zijn er geen financiële gevolgen voor de gemeente aan het bestemmingsplan. In 
de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de wettelijke 10-jaarlijkse herziening van 
bestemmingsplannen.

Juridische paragraaf
Op grond van artikel 3.8. Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht zal het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd worden. 
Gedurende deze termijn kan eenieder een zienswijze indienen.

Ris icopa rag raaf
Bij het opnieuw vaststellen van een bestemmingsplan kunnen degenen die menen dat zij door de 
nieuwe regeling financiële schade oplopen een verzoek om vergoeding van planschade indienen. De 
gemeente dient, als het verzoek gegrond is, die schade te vergoeden. Omdat het bestemmingsplan 
de bestaande rechten overneemt is de kans dat een verzoek om vergoeding van planschade wordt 
ingediend en gegrond wordt bevonden klein. Dit kan echter niet helemaal worden uitgesloten.

Duurzaamheidsaspecten
In de toelichting van het bestemmingsplan is aandacht besteed aan het onderwerp duurzaamheid. 
Daarnaast worden in dit bestemmingsplan natuurvriendelijke oevers expliciet beschermd en mogelijk
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gemaakt. Natuurvriendelijke oevers dragen natuurlijk bij aan een duurzame en ecologische 
verantwoorde inrichting van de rivier de Vecht.
Verder verzetten de regels van dit bestemmingsplan zich niet tegen het doorvoeren van 
duurzaamheidsmaatregelen.

Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.
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