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Geachte Raad, hartelijk dank voor uw uitnodiging. 
Ik ben Willy van Adrichem, voorzitter van Vereniging Nieuwersluis Bestaat en ik voer hier 
het woord namens de leden van onze vereniging. 
 
Al sinds in 2017 het Voorontwerp Bestemmingsplan De Vecht verscheen hebben wij ons als 
dorpsvereniging ervoor ingezet dat bewoners in Stichtse Vecht kunnen blijven genieten van 
van hun woning met een bootje in De Vecht. Tevens waren wij bang dat het nieuwe plan 
massatoerisme zou stimuleren. 
 
Wij waarderen het dat De Raad onze zorgen serieus neemt en wij waarderen het ook dat 
ambtenaren keer op keer dit stuk aanpassen en verbeteren, zodat er tenslotte een plan 
komt te liggen wat breed gedragen wordt. 
 
Wat hebben we bereikt sinds 2017? 
De extra ligplaatsen, de extra op- en afstapplaatsen en de extra 3x24-uursligplaatsen zijn 
uit het plan verwijderd. Deze aanpassing van BP De Vecht past ook bij de doelstelling 
‘passend toerisme’ geformuleerd in beleidsplan Recreatie en Toerisme 2019 (2018?) 
 
Wat zijn de 3 punten die wij nu nog graag aangepast willen zien? 
 
Punt 1 is de ligplaats voor rondvaartboten in de kom van Nieuwersluis. Op dit moment liggen 
daar salonbootjes. Iedereen die wij kennen vindt dit prachtig en prima. Maar, zoals BP De 
Vecht het nu aangeeft mag hier in de toekomst ook een joekel van een rondvaartboot liggen. 
De huidige 3 vaartuigen die hier liggen zijn bijna exact 12m lang en 2m hoog. Omdat deze 
rondvaartboten binnen de rode zone van de brug liggen en binnen het beschermd 
dorpsgezicht is ons voorstel om deze ligplaats ook te definiëren als een ligplaats voor 
rondvaartboten niet langer dan 12m en niet hoger dan 2m. 
 
Punt 2 en 3 hebben betrekking op vaartuigen van bewoners. 
 
Punt 2  
Buitenstedelijk staat dit in het huidige document nog op 7.0m en dat is wel erg krap. De 
meeste vaartuigen zijn ongeveer 8 of 9 m, dit betekent dat veel mensen nu met een 
probleem worden geconfronteerd. Wij zouden graag zien dat de lengte buitenstedelijk ook 
op 12.0m wordt gezet gelijk aan binnenstedelijk. 
 
Punt 3 
Het huidige plan spreekt nog steeds van een ‘open vaartuig’. Hieronder wordt volgens de 
ambtenaren van de provincie verstaan: een vaartuig zonder vooronder of kajuitje, zonder 
buiskap, zonder enige opbergruimte. Aan deze omschrijving voldoen heel veel bootjes van 
particulieren niet. Wij willen graag dat de formulering open vaartuig wordt geschrapt. In 
plaats daarvan stellen wij voor  aan te geven wat de hoogte van een vaartuig boven de 
waterlijn mag zijn. Aangezien de bruggen in De Vecht een doorvaarhoogte hebben van 1.80 



(muv de brug van Nieuwersluis), vinden wij het redelijk als een vaartuig van bewoners 
gelegen in De Vecht qua hoogte onder die 1.80 zou moeten blijven. 
 
Samenvattend vragen wij u: 
1 De ligplaats in de kom van Nieuwersluis nader te definiëren 
2 De lengte van vaartuigen van particulieren liggend in De Vecht buitenstedelijk op 12.0m 
te zetten 
3 De formulering ‘open vaartuig’ te vervangen door een vaartuig met een maximale hoogte 
van 1.7m boven de waterlijn. 
 
Hartelijk dank voor uw aandacht 


