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1 Inleiding 
 
1.1 Voorgeschiedenis 
In het kader van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening heeft het 
voorontwerpbestemmingsplan Woonschip Papyrus ,inclusief bijbehorende rapporten, vanaf 24 juni 
2010 voor eenieder gedurende zes weken voor inspraak ter inzage gelegen. In totaal is er een 
inspraakreactie en zijn er vier vooroverlegreacties ingediend. Na beantwoording van de inspraak- en 
overlegreacties heeft het college bij besluit van 14 december 2010 het ontwerpbestemmingsplan 
goedgekeurd waarna deze vanaf 25 maart 2011 voor zes weken ter visie heeft gelegen. In totaal is er 
een zienswijze ingekomen en zijn er twee reacties van de overlegpartners ingekomen. Er wordt in dit 
verband gesproken over overleg reacties en niet van zienswijzen aangezien de betrokken 
overheidsinstellingen geen op- of aanmerkingen hebben.  
 
1.2 Ingediende zienswijze 
 
Gedurende de tervisielegging is de volgende zienswijze ingediend: 
 

1. Mw. C. Jansen, Vreelandseweg 67, 1393 PD Nigtevecht; ingekomen 9 mei 2011. 
 
1.3 Ingediende overlegreacties 
 
Daarnaast zijn de volgende overlegreacties ingediend: 

 
1. Provincie Utrecht, afdeling Ruimte, Pythagoraslaan 101, postbus 80300, 3508TH Utrecht; 

ingekomen 5 juli 2011. 
2. Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7, postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam; ingekomen 5 juli 

2011. 
 

 
1.4 Indeling nota 
 
De zienswijze en overlegreacties worden samengevat weergegeven en van beantwoording voorzien. 
In de daarop volgende conclusie wordt aangegeven of het bestemmingsplan aanpassing behoeft. In 
§ 2 wordt de zienswijze behandeld. In § 3 komen de overlegreacties per instantie aan bod. De 
zienswijze en de reacties worden verkort weegegeven. Voor de volledige tekst wordt verwezen naar 
bijgevoegde documenten. 
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2. Beantwoording zienswijze 
 
2.1 Mw. C. Jansen, Vreelandseweg 67, 1393 PD Nigtevecht; 
 
2.1.1. De betekenis van integraal landschapsbeleid 
 
Volgens reclamant wordt voorbijgegaan aan de kern van haar inspraakreactie. Het punt van 
reclamant heeft betrekking op de betekenis van het integrale natuurbeleid, zoals dat zorgvuldig is 
opgebouwd door alle overheden: Europees, nationaal, provinciaal en lokaal. De uitvoering van zulk 
sterk gefundeerd beleid vraagt om bestuurskracht. Volgens reclamant dient de gemeente pal voor dit 
beleid te staan. Er moet worden ingezet op een bijzondere oplossing die op alle fronten een 
versterking biedt. In de ogen van reclamant is dat de insteek van de gemeente helaas niet geweest: 
“hoe kunnen we zorgen dat we pal staan voor het integrale natuurbeleid? Zodat zoveel mogelijk open 
doorzicht van en naar de Vecht wordt behouden, een kleine waterloop niet wordt verstoord, bomen 
niet hoeven te worden gekapt, verharding niet nodig is, er geen kunstmatige maatregelen nodig zijn 
om de natuurontwikkeling te bevorderen die nu gewoon door de natuur zelf worden gegenereerd, etc. 
om uiteindelijk een werkelijk integrale landschappelijke versterking te bieden?” De kernvraag is 
volgens reclamant, hoeveel bijzondere situaties integraal beleid kan verdragen om nog integraal te 
kunnen worden genoemd? Naar de mening van reclamant komt het bestemmingsplan neer op een 
incidentele ingreep in een samenhangend geheel die, alle juridische en taalkundige pogingen dit te 
rechtvaardigen ten spijt daaraan in feite geen versterking biedt.  
 
Reactie 
Wij merken op dat in de Nota van beantwoording inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan 
Woonschip Papyrus paragraaf 2.1.1.1.  reeds is uiteengezet dat het provinciale beleid (structuurvisie 
van de provincie Utrecht, de provinciale verordening, de Structuurvisie Nationale Landschappen 
provincie Utrecht, het woonschepenbeleid 2002-2012 (nu de Landschapsverordening) voldoende 
mogelijkheden biedt om de onderhavige ontwikkeling mogelijk te maken. Volstaan kan worden met 
een verwijzing naar de beantwoording van de inspraakreactie. De terechte vraag van reclamant is 
echter in hoeverre het integrale natuurbeleid het toestaan van bijzondere situaties kan verdragen. In 
zijn algemeenheid moet er uiteindelijk sprake zijn van een kwaliteitswinst.  

 
Het integrale beleid is inderdaad, zoals de reclamant aanmerkt, zorgvuldig door alle overheden 
opgesteld en de gemeente staat daar ook helemaal achter. In dat beleid staat terughoudendheid ten 
aanzien van woonschepen in het landelijk gebied centraal, maar worden twee uitzonderingen 
gemaakt. Eén daarvan is van toepassing op het plangebied, namelijk dat er een nieuwe ligplaats mag  
worden gemaakt wanneer er hierdoor een ligplaats op een kwetsbare locatie verdwijnt en wanneer 
de nieuwe ligplaats op een aanmerkelijk minder kwetsbare locatie is gesitueerd. Ook die uitzondering 
is een zorgvuldig en bewust onderdeel van het beleid. Doel daarvan is om landschappelijke 
versterking mogelijk te maken en geen onwenselijke situaties (zoals bij de huidige locatie het geval 
is) in stand te moeten houden doordat alles beleidsmatig op slot zit. Wanneer een verplaatsing naar 
een nieuwe locatie een duidelijke verbetering is, moet dit volgens ons mogelijk gemaakt worden. We 
staan dus pal voor dat beleid.  
 
De opmerking van de reclamant dat het plan geen versterking inhoudt en dat het een willekeurige 
locatie betreft delen wij niet. De huidige locatie is een onbebouwd deel in het landelijk gebied waar 
het woonschip de openheid aantast. De nieuwe locatie bevindt zich in een reeds bebouwd cluster 
waar geen sprake is van grootschalige landschappelijke openheid. Door haakse plaatsing in een 
insteekhaven sluit het plan aan op de korrelmaat en typologie van omliggende bebouwing en blijft er 
een relatie tussen weg en rivier bestaan. Een meer uitvoerige onderbouwing van het feit dat het plan 
een landschappelijke versterking bewerkstelligt zal in hoofdstuk 4 van de toelichting van het 
vastgestelde bestemmingsplan worden opgenomen. Deze nadere onderbouwing opgesteld door het 
stedenbouwkundig bureau SAB hebben wij als bijlage bij de “Nota van wijziging” gevoegd. Tevens is 
naar aanleiding van deze zienswijze het Landschap Erfgoed Utrecht om advies gevraagd. Het 
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Landschap Erfgoed Utrecht vindt de verplaatsing van het Woonschip Papyrus een goede keuze. Ook 
dit advies is als bijlage bij deze nota gevoegd. 
 
2.1.2 Het bestemmingsplan staat haaks op zijn grondslag. 
Reclamant geeft aan dat het Arcadis rapport uit 2003 de grondslag is van het bestemmingsplan. 
Reclamant merkt op dat het rapport twee bestaande insteekhavens aan de Vreelandseweg in 
Nigtevecht voorstelt als mogelijke locaties voor landschappelijke inpassing. In 2006 is duidelijk dat 
gebruik van de ene insteekhaven niet wenselijk is omdat een woonboot daarin het zicht op boerderij 
Leeuwenburgh belemmert; de andere insteekhaven is niet beschikbaar. Dan wordt het plangebied  
willekeurig genoemd als nieuwe locatie. Het bestemmingsplan vermeldt niet dat dit plangebied een 
derde locatie is die geen deel uitmaakt van het Arcadisrapport. Reclamant ziet niet in welke 
grondslag het Arcadis rapport biedt voor een locatie die daarin niet voorkomt en zelfs in tegenstelling 
daarmee een onomkeerbare, nieuwe ingreep in het landschap vereist. 
 
Reactie 
Wij stellen vast dat het Arcadis rapport wel als grondslag kan dienen voor het onderhavige 
bestemmingsplan. Immers, op basis van het Arcadis rapport is vast komen te staan dat de huidige 
locatie een knelpunt vormt. Zoals blijkt uit de voorgaande reactie heeft het stedenbouwkundig bureau 
SAB inzichtelijk gemaakt waarom de nieuwe locatie landschappelijk inpasbaar is. In zoverre is er wel 
degelijk sprake een verplaatsing van een woonboot van een landschappelijk „zeer kwetsbaar‟ gebied 
naar een minder „kwetsbaar‟ gebied. Wij erkennen echter wel dat voor deze laatste conclusie het 
nader onderzoek van SAB noodzakelijk is. 
 
2.1.3. Meer tegenstrijdigheden 
Volgens reclamant bevat de nota van beantwoording inspraakreactie meer tegenstrijdigheden. Zo is 
aangegeven dat de woonark een probleem is maar dat dit geen belemmering is voor de gemeente 
om de woonboot in een haven van 30 meter lang, van de oever tot aan de weg, in het landschap te 
steken en daarmee een panoramisch doorzicht van en naar de Vecht volstrekt af te sluiten en de 
fijnmazigheid van het landschap te doorbreken. De opmerking dat bij vervanging een kleinere boot is 
toegestaan verhult volgens reclamant niet dat het nu gewoon gaat om veel te grote boot, in de directe 
nabijheid van een veel te hoge boot aan de andere zijde van het huis van reclamant – die bij 
vervanging (los van de vraag of dat ooit aan de orde zal zijn) ongetwijfeld lager zal moeten zijn. In de 
tussentijd (die ook permanent kan blijken te zijn) liggen op deze locatie dus een te grote en een te 
hoge boot die desondanks per saldo zouden resulteren in een algehele kwaliteitsverbetering van het 
op kleine maat en schaal gericht beleid – tegenover een in het huidige beleid eveneens ongewenste 
situatie. Voorts wijst reclamant op de onjuistheid van de opmerking van de gemeente dat het zicht 
door bomen beperkt zou zijn en dat de naastgelegen boot recentelijk zou zijn uitgekocht. 
 

Reactie    
Reclamant krijgt door dit plan inderdaad een woonschip en een tuin naast haar perceel daar waar nu 
een open perceel is. Waar het in het totaalbeeld voor de Vecht dus een verbetering is, betekent het 
voor het uitzicht en privacy van de reclamant inderdaad een verslechtering. In de belangenafweging 
prevaleert het belang om het woonschip te verplaatsen aangezien er sprake is van een 
landschappelijke verbetering ten opzicht van het belang van reclamant om vrij uitzicht te genieten en 
privacy te hebben. Op basis van de volgende overwegingen achten wij de ontwikkeling 
aanvaardbaar. 
 
Op de eerste plaats is de afstand van de recreatiewoning van reclamant tot aan de erfgrens circa 6 
meter. De afstand van de beoogde woonark tot de recreatiewoning bedraagt 17 à 18 meter. Naar 
onze mening is dat een aanvaardbare afstand voor naast elkaar gelegen bebouwing in een dergelijk 
bebouwingscluster. Op de tweede plaats is het perceel van reclamant in het bestemmingsplan 
Landelijk gebied bestemd als “Verblijfsrecreatieve doeleinden (vR)”. Er is dus geen sprake van 
permanente bewoning. Op de derde plaats achten wij het belang van reclamant om vrij uitzicht te 
genieten ondergeschikt aan het belang om de woonark te verplaatsen naar een minder kwetsbare 
locatie. 
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Ten aanzien van de opmerking van reclamant dat het panoramisch zicht volledig wordt afgesloten 
merken wij op dat dat geldt voor het panoramisch zicht vanuit de woning van reclamant (individueel 
belang) en niet het zicht vanaf de weg over de rivier (algemeen belang). De relatie landschap – weg 
– rivier wordt behouden door de haakse plaatsing en door een groot deel van het perceel open te 
houden. 
 
Reclamant geeft terecht aan dat de naast Papyrus gelegen woonboot (El Buso) recentelijk door de 
provincie is uitgekocht. Voor deze ark was de laatste vrije (Restauratieplan Vecht) ligplaats aan het 
Jaagpad ws nr. 3 bestemd. El Buso wordt dus naar deze locatie verplaatst. Alleen de bewoners van 
dit woonschip hadden bezwaren tegen deze locatie en wilde daar niet naar toe. Zij zijn voorts 
ingegaan op het voorstel van de provincie om eerst te worden uitgekocht en dat de woonark voorts 
naar de ligplaats aan het Jaagpad zou worden verplaatst waarna de woonark met ligplaats 
vervolgens weer door de provincie kon worden verkocht. Hiermee wordt dezelfde situatie bereikt 
namelijk verplaatsing van de woonark naar een andere legale en landschappelijk duidelijk minder 
kwetsbare ligplaats. Het eventuele verschil in aan- en verkoop van de ark is dan de investering. 
Aangezien er voor de Papyrus geen bestaande vrije ligplaats is, zal er een nieuwe ligplaats 
gecreëerd moeten worden. Tot slot herhalen wij nogmaals ons antwoord op reclamants 
inspraakreactie dat volgens vaste jurisprudentie van de Raad van State het bestaan van 
alternatieven op zichzelf geen grond kan vormen voor het onthouden van goedkeuring aan een 
bestemmingsplan (ABRS woensdag 20 oktober 2010, zaaknummer 201001686/1/R1, r.o. 2.5.1). 
 
2.1.4  Gebrekkige informatie en Algemene wet bestuursrecht hieromtrent 
Reclamant stelt dat zij uit het sterk beschermende karakter van het beleid de voorgenomen ingrepen 
niet kon opmaken of verwachten. Reclamant geeft aan dat zei juist in 2008, voorafgaand aan de 
aankoop van haar perceel, van de verkoper vernam dat in de toekomst mogelijk sprake zou kunnen 
zijn van een bestemmingswijziging van het aangrenzende land voor verplaatsing van een woonboot, 
maar dat daarover nog niets zeker was, heeft reclamant de gemeente gebeld om informatie en werd 
verwezen naar de website. Op grond van de beleidsstukken die reclamant op de website kon vinden 
heeft zij de conclusie getrokken dat een eventuele bestemmingsplanwijziging niet op handen kon zijn. 
Dat reclamant in de navolgende jaren nooit door de gemeente of provincie is benaderd over een 
eventuele bestemmingsplanwijziging heeft reclamant toen geenszins kunnen verbazen: het beleid liet 
daarover immers geen misverstanden bestaan, aldus reclamant. Reclamant geeft voorts aan dat de 
gemeente haar onvoldoende heeft geïnformeerd. 
 
Reactie 
Ten aanzien van het argument dat reclamant niet juist of onvolledig zou zijn geïnformeerd merken wij 
op dat reclamant tijdens de bestemmingsplanprocedure niet in haar belangen is geschaad. Immers, 
reclamant beschikte gedurende de inspraak- en ontwerpfase van het bestemmingsplan over de 
benodigde informatie. Zij kon haar inbrengen geven en heeft dat ook gedaan. Hoewel het niet 
wettelijk verplicht is, is reclamant vooraf ingelicht over de inspraak- en zienswijzenmomenten. Waar 
het om gaat is dat reclamant in 2008 niet is ingelicht dat de gemeenteraad van de voormalige 
gemeente Loenen in 2006 een besluit heeft genomen op een (principe)verzoek van de provincie 
Utrecht. Nogmaals stellen wij vast dat het niet aan de gemeente is om potentiële kopers van 
onroerende percelen te informeren over mogelijke ontwikkelingen van terreinen in de nabijheid. 
Immers, het was tot voor kort nog niet zeker dat initiatiefnemer de woonark op de voorgestelde 
locatie zou verplaatsen. Daarnaast is het ondoenlijk om alle mogelijke raadsbesluiten die betrekking 
hebben op percelen in Loenen aan de Vecht in beeld te hebben. Getracht wordt om burgers zo goed 
mogelijk te informeren. Indien reclamant meent schade te lijden door deze ontwikkeling, kan zij na 
onherroepelijk worden van het bestemmingsplan een verzoek om planschadevergoeding indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders. Tot slot merken wij op dat beleidsregels en 
bestemmingsplannen geen eeuwigdurend karakter hebben. Ook na de aankoop van de woning had 
de gemeenteraad van de voormalige gemeente Loenen kunnen besluiten om het woonschip Papyrus 
te verplaatsen. In de belangenafweging zouden precies dezelfde belangen moeten worden gewogen 
als dat nu het geval is. 
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Conclusie 
Het bestemmingsplan behoeft geen aanpassing. Echter, naar aanleiding van de zienswijze onder  § 
2.1.1 zal een nadere landschappelijke aanvulling in de toelichting van het bestemmingsplan worden 
opgenomen. Verwezen kan worden naar de Nota wijzigingen woonschip Papyrus § 2 en de bijlage. 
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3. Beantwoording overlegreacties 
 
3.1 VROM-Inspectie, Directie Uitvoering Regio afdeling Noord-West  

Kennemerplein 6-8, 2001 BA Haarlem 
 
De VROM inspectie is per e-mailbericht d.d. 18 maart 2011 en per e-mailbericht d.d. 17 juni 2011 in 
de gelegenheid gesteld om een reactie te geven op het ontwerpbestemmingsplan Papyrus met 
onderliggende stukken. Gedurende deze termijn hebben wij geen reactie ontvangen.  
 
Reactie 
Reeds in de voorontwerpfase heeft de VROM-Inspectie (per e-mail d.d. 8 juli 2010) gereageerd dat 
het bestemmingsplan de betrokken rijksdiensten geen aanleiding geeft “tot het maken van 
opmerkingen, gelet op de nationale belangen in de RNRB”. Nu in het ontwerpbestemmingsplan geen 
fundamentele wijzigingen zijn doorgevoerd t.o.v. het voorontwerpbestemming is het uitblijven van een 
reactie ook niet bezwaarlijk. 
 
Conclusie 
Het bestemmingsplan behoeft geen aanpassing. 
 
3.2 Provincie Utrecht, afdeling Ruimte  
 Pythagoraslaan 101,  3508TH Utrecht 
 
Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht zijn per e-mailbericht d.d. 18 maart 2011 en per e-
mailbericht d.d. 17 juni 2011 in de gelegenheid gesteld om een reactie te geven op het 
ontwerpbestemmingsplan Papyrus met onderliggende stukken en hebben per e-mailbericht d.d. 5 juli 
2011 als volgt gereageerd: 
 
“Bij deze wil ik mededelen dat wij op dit ontwerpbestemmingsplan geen op- of aanmerkingen hebben 
die verband houden met ons provinciaal beleid en op dit plan dan ook geen zienswijze zal worden 
ingediend.” 
 
Reactie 
De gemeente dankt de provincie Utrecht voor haar reactie en neemt deze voor kennisgeving aan. 
 
Conclusie p. 3.2 
Het bestemmingsplan behoeft geen aanpassing. 
 
 
3.3 Waternet 

Korte Ouderkerkerdijk 7, 1090 GJ Amsterdam 
 
Waternet  is per e-mailbericht d.d. 18 maart 2011 en per e-mailbericht d.d. 17 juni 2011 in de 
gelegenheid gesteld om een reactie te geven op het ontwerpbestemmingsplan Papyrus met 
onderliggende stukken en heeft per e-mailbericht d.d. 5 juli 2011 als volgt gereageerd: 

 
“Uit de nota maak ik op dat u niet alle adviezen uit onze reactie op het voorontwerp volgt. In de 
onderbouwing van de keuzes en met het voorstel om de bouwregels aan te passen kan ik mij echter 
vinden.  
U houdt in het plan voldoende rekening met het aspect water. AGV gaat akkoord met de inhoud van 
het ontwerpbestemmingsplan. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wens u succes met de verdere uitwerking 
van dit plan.” 
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Reactie 
De gemeente dankt Waternet voor haar reactie en neemt deze voor kennisgeving aan. 
 
Conclusie 
Het bestemmingsplan behoeft geen aanpassing. 
 


