
Van: Lutters, Sylvia <sylvia.lutters@stichtsevecht.nl>  
Verzonden: woensdag 21 september 2022 16:49 
 
Onderwerp: bestemmingsplan De Vecht 
 
Beste Babet, 
 
Je had de volgende technische vraag over het bestemmingsplan De Vecht. 
 
1. Is het zo dat passagierschepen niet mogen afmeren bij horecagelegenheden maar alleen 

bezoekers met sloepjes?  
Passagiersschepen mogen alleen afmeren om passagiers te laten op- en afstappen binnen de 
aanduiding “opstapligplaatsen voor passagierschepen” of de aanduiding “vaste ligplaats 
passagiersschepen”.  Deze aanduidingen staan op de verbeelding. De regels die horen bij deze 
aanduiding zijn n.a.v. zienswijzen verder aangescherpt met voorwaarden. Zie verder bestemming 
Water onder artikel 3.5.7 en 3.5.8. Het college heeft binnen deze regels ook nog de mogelijkheid 
om extra nadere eisen te stellen. In artikel 11.1 staat onder punt e aangegeven dat 
passagiersschepen alleen mogen afmeren binnen de daarvoor aangewezen voorzieningen (lees 
aanduidingen).  
 
In de begripsbepalingen onder artikel 1.27 ligplaats staat dat bezoekersligplaatsen alleen zijn 
bedoelt voor recreatievaartuigen. Onder punt 1.36 staat wat een recreatievaartuig is en dat het 
hier geen passagierschip betreft. De bezoekersligplaatsen zijn dus alleen bedoelt voor mensen 
die bv met een sloepje over de Vecht varen en even willen aanmeren bij een horecagelegenheid 
om daar iets te drinken of eten. Passagiersschepen vallen dus niet onder de 
bezoekersligplaatsenregeling. 
 
Tijdens het technisch vragen uurtje hebben wij gezien dat de toelichting op dit punt niet 
overeenkomst met wat het college beoogd heeft te regelen. De toelichting moet aangepast 
worden. Het is ook goed om melding te maken van artikel 3.5.4 onder c om hier even goed naar te 
kijken omdat dit de deur zou kunnen openzetten dat men passagiersschepen kan afmeren binnen 
de passantenligplaatszone en dat is niet de bedoeling.  
 

2. Is het mogelijk dit alsnog toe te staan? 
In artikel 3.7 Wijzigingsbevoegdheid is een speciale regeling opgenomen om nieuwe 
opstapligplaatsen (art 3.7.4) of vaste ligplaatsen (artikel 3.7.5) voor passagiersschepen op de 
verbeelding op te nemen. Deze wijzigingsbevoegdheid ligt bij het college van B&W en volgt de 
wettelijke procedure met o.a. de mogelijkheid van zienswijzen. In de wijzigingsbevoegdheid zijn 
ook voorwaarden opgenomen zoals voldoende parkeerplaatsen. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Sylvia Lutters  
Senior planoloog en beleidsadviseur ruimtelijke ordening 
team omgeving en vergunningen 
 

 
 

 sylvia.lutters@stichtsevecht.nl 

T 0346 25 43 90 M 06 20 60 20 37 

Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 

Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 

Nu abonneren op onze nieuwsbrief  
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