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Geachte Ieden van de Raad,
Via deze weg willen wij bezwaar aan tekenen
met kritiek op de volgende punten
tegen het ontwerpbestemmingsplan. En wel
1. Rechtsongelijkheid
2. Doorzichten
3. Paoicipatie
4. Definitie wildgroei en
ecologische waarden
1. Het ontwerpbestemmingsplan heeft een forse mate van rechtsongelijkheid in zich
in de wijze waarop waterbewoners rechten en plichten zouden hebben ten
opzichte van oeverbewoners. Sinds 1999 vallen wij niet meer onder de
woo'nwagenwet en hebben we plichten zoals belastingen, maar gelden er wel
andere regels voor het gebruik van de oever dan voor oeverbewoners.
2. Oeverbeheerders cq -eigenaren niet woonschip gerelateerd hebben geen
verplichtingen in zake hoogte van begroeiing of plaatsen van schuren. En
blokkeren daardoor doorzichten.
3. Wij zijn van mening dat de Gemeente beperkt heeft aangestuurd op de
betrokkenheid van de bewoners. De bewonerscommissie waterwonen op de vecht
en zijarmen heeft de knelpunten benoemd, en heeft alternatieve oplossingen
aangedragen. Die zien we echter niet terug in het ontwerpbestemmingsplan. Er is
geen hooravond georganiseerd en de bewoners zijn als belangrijkste betrokkenen
niet persoonlijk op de hoogte gesteld.
4. De uitgangspunten zoals verwoord in de openingszin van het
ontwerpbestemmingsplan omvatten twee elementen. Het voorkomen vari
wildgroei en het stimuleren van de ecologische waarden. Wat er bedoelt wordt
met wildgroei is onduidelijk. Het kan niet gaan over het aantal woonschepen want
het aantal bestemde plaatsen Iigt vast. Het kan evenmin gaan om de kleurstelling
van de woonschepen. Daar waar er een zeer duidelijk kleurenbeleid was (6
schutkleuren op RAL nr. exad poogt de gemeente een soort van handreiking te
doen door dit bqleid los te Iaten maar tegelijkeoijd welstand in te schakelen bij
verandering,en aan een woonschip. Wat feitelijk juridisch weer niet mogelijk is
omdat woonschepen geen bouwwerken zijn. Ongereguleerde bebouwing van de
oever kan het ook niet zijn omdat dit reeds gemaximeerd was tot een schuurtje
van 9 M2. Wat zou er dan bedoeld worden met wildgroei? Wij weten het niet.
Op welke wijze de ecologische waarden ondersteund worden door dit beleid is
evenzo onduidelijk. De woonschepen zijn inmiddels aangesloten op het riool.
1/3
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Welke ecologische waarden worden dan ondersteund? Wij weten het niet.
Gezien het feit dat het op dit moment vakantietijd is en vele buren op vakantie zijn, is
het niet mogelijk geweest om gefundeerd te overleggen welke punten eventueel nog
meer van toepassing op ons zouden kunnen zijn en waar we in deze brief nu geen
bezwaar tegen maken. Indien er bezwaren in de zienswijzen van onze buren en/of
andere waterbewoners ook op onze situatie van toepassing zijn en niet in strijd zijn met
bezwaren die we zelf hebben ingebracht dan wil ik u vragen die bezwaren hier als
herhaald en ingelast te beschouwen.
Gelet op onze bezwaren en onjuistheden in het ontwerpbestemmingsplan, de grote mate
van rechtsongelijkheid, het gebrek aan betrokkenheid en het feit dat de middelen de
doelen niet zullen realisèren, vecoeken wij de Raad dan ook niet over te gaan tot
yaststelling van het voorliggende beste|mingsplan.
Met vriendelijke groet,
l .
Iie Verhoeff
i
a o I I en
Ilsvogelpad 19 ws 3633 DB Vreeland frans.mollenleuronet.nl
0654617323
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Nigtevecht, 5 juni 2012.
Geachte leden van de Gemeenteraad,
Langs deze weg breng ik mijn zienswijze m.b.t. het b.g.
aandacht.
bestemmingsplan onder uw
Er staan mij 2 documenten ter beschikking:
1. Ontwerpbestemmingsplan Gemeente Stichtse Vecht, gedateerd 18 april 2102
lDnr. NL.IMRO.1904kBPLGBWoonschepen-ON01
2. Ontwerpbestemmingsplan Loenen, gedateerd 18 april 2012
NL.IMRO.0329.BPLGBWoönschepen-ON01
Mijn zienswijze betreft beide documente en evenals alle overige documenten en plannen
die over dit onderwerp beschikbaar zijn, dan wel uitgegeven zijn.
1. Sfeerzeuing en politieke omgevingsfactoren. Document 1. heft aan met
'
%wildgroei van woonschepen''. Dit ademt een zeer negqtieve sfeer. Daarnaast is er
bij mijn weten geeù ''wildgroei'' mogélijk daar het tigplaats nemen aan de Vecht al
sinds tientallen jaren aan een verbod- & onthe|ingsregeling onderhevig is en
daarnaast zijn alle ligplaqlen inmiddels bestemd. lk geef u in overweging de
doelstelling van het plan zakelijker te formuleren. Op pag. 15 onderaan (punt
2.2.8.) valt het op dat bij een opsomming van betrokken partijen de woonboot-
bewoners niet genoemd Worden.... Het beleid en regelgeving voor woonschepen
verandert regelmatig waardoor het gevoel van rechtsongelijkheid versterkt wordt
en de vraag ontstaat wanneer bestuurlijke instanties eindelijk hun
verantwoordelijkheid tegenover burgers nemen en het waterwonen behandelen
zoàls Iandwonen behandeld wordt. De politiek heeft woonarken en huizen al Iang
als gelpjkwaardig geaccepteerd en het wordt tijd dat (Iokale) overheden hun
procedu'res en regelgeving daaraan aanpassen en stoppen met het steeds
opnieuw bedenken van ongelijkw|ardi|e, repressieve, regelgeving omtrent
woonarken. ,
2. Kwaliteit document. Vooral document 1. Bevat meerdère taalfouten en lijkt
eerder van achter een bureau te zijn geschreven, dan met plaatselijke kennis.
Tevens is nergens het beeldmerk van de gemeente Stichtse Vecht te vinden en
Iijk de notitie een document van SAB te zijn, waardoor het wellicht geen officieel
document van de gemeente is. Het document bevat de Onjuistheden, verkeerde
voorstellingen van zaken, en pertinente onjuistheden. Er wordt bijv. verwezen
naar Iocaties die op tekeningen die niet te vinden zijn. Daarnaast worden er foto's
afgedrukt die niet ter zake doen of een verkeerde voorstelling of indruk geven.
Bijv. De middelste foto op pag.23 is genomen in Weesp, waar heel andere
normen voor woonschepen gelden en de onderste foto is een varend monument
waar niet op gewoond mag worden en dus geen woonschip is. Bovendien is het
document geschreven in voor een burger slecht Ieesbare taal en staat het vol met
Zienswiize |s|mminqsplan Wooqsehe|n Loenep Z/11/@7311
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(onbekende) afkooingen. In doc. 1 artikel 1.2 is dit schrijnend te zien. Het is
volstrekt onduidelijk wat hier nu bedoeld wordt. Dit past niet in de huidige
politiek waarbij ambtelijke documenten Ieesbaarder dienen te zijn.
3. Inconsistent. Het plan is niet geacualiseerd, er wordt nog vooogeborduurd op
de status van 2010, er wordt herhaaldelijk over gemeente Loenen gesproken,
i.p.v. de nieuwe gemeente Stichtse Vecht. Het plan bevat veel van dit soort
inconsistenties. Daarnaast zijn de inspraakreacies niet verwerkt in het plan.
Tevens lijkt het dat de documenten op de website niet gelijk zijn aan de
documenten die op het gemeentehuis beschikbaar zijn.
4. Focus van het plan. Het plan richt zich op de verkeerde wijze op de genoemde
onderwerpen, zoals de Iandschappelijke/ecologische waarde en voornamelijk de
veelgenoemde ''doo|ichten en zichtlijnen''. Deze doelstellingen zijn veel meer
gediend met het verbeteren van de bestaande doocichten, dan met pogingen dit
te behalen door marginale wijzigingen af te dwingen in bestaande situaties. Dit zal
tot veel en kostbare procedures Ieiden. Dit geld zou beter besteed zijn aan
voornoemde verbetering van bestaande doocichten. Te 'denken valt aan meer
onderhoud (snoeien, maaien) van de dijkbegroeiing op plaatsen waar dit meteen
doorzicht biedt.
5. Onderbouwing doelstellingen. Er wordt in het plan vanuit gegaan dat het
creëren van doocichten de landschappelijke/ecologische waarde verbetert en dat
de aanwezigheid van woonschepen en woonarken slecht zou zijn voor de
ecologische waarde. Voor beide uitgangspunten ontbreekt iedere onderbouwing.
Er is geen bewijs dat doorzichten de ecologische waarde verbeteren. Evenmin is
er enig bewijs dat woonschepen slecht zijn voor de ecologische waarde.
6. Doc. 1 - 1.2 Plangebied. Hier wordt verwezen naar de gemeente Loenen en
worden woonschepen binnen de grenzen van '' de bestemmingsplannen
Nieuwersluis, Vreeland en Nigtevecht'' uitgesloten van het plan. Welke
woonschepen worden bedoeld? Het is onduidelijk wat er dan voor deze
woonschepen geregeld wordt. Is dit al afgerond? Er wordt naar 2010 verwezen.
Mijns inziens zijn enige jaren geleden alle Iigplaatsen in- en rondom de genoemde
dorpskernen bestemd. Hierover dient duidelijkheid te worden gegeven.
7. Rechtsongelijkheid. Het ontbreekt aan rechtsgelijkheid in de behandeling van
woonhuizen en woonarken, juist in een tijd dat waterwonen door politiek en
maatschappij als een volledig aanvaardbare woonvorm wordt beschouwd. Diverse
onderdelen van dit plan tonen dat duidelijk aan. De Iengte voor hoogte regeling is
bijv. iets dat bij huizen niet toegepast wordt. Bij huizen is geen sprake van
'ïdoorzichten/'. Daadegenover wil het plan bijv. wel een welstandscontrole
invoeren, hetgeen bij huizen gebruikelijk is, maar niet voor woonschepen geldt,
Een beperkende regulering van schuren en onderlinge afstanden is eveneens bij
de behandeling van huizen niet terug te vinden.
8. Oevergebruik/schuren/|aagpad. Het voorgestelde reguleren van plaatsing en
oppe|lakte van schuren zal in een aantal gevallen tot planschade leiden. In mijn
geval zal ik in geval van vervanging aanzienlijk in oppewlak terug moeten gaan,
hetgeen onherroepelijk tot waardevermindering en dus tot aanzienlijke
planschade zal Ieiden. Er dient een uitzonderingsregel te worden toegevoegd om
de huidige situatie te kunnen behouden, daar waar aantoonbaar schade geleden
wordt. Het creëren van een jaagpad over paoiculier (tuin) terrein zal door'
afgenomen privacy en overlast eveneens tot planschade Ieiden.
9. Hoogte voor Iengte èegeling. Deze regeling is bijzonder ingrijpend en Ieidt tot
slechts zeer marginale winst t.a.v. ''doocichten''. Tevens verwijs ik naar mijn
opmerkingen onder punt 4. In het geval van woonarken die haaks op de richting
van de Vecht Iiggen (insteekhavens) is de winst vrijwel' nihil. Woonarken zijn
zelden breder dan 7-8 mtr. waarbij er een zeer geringe (vrijwel onbruikbare)
Winst geboekt wordt, tegen enorme gevolgen van de nutteloze Iengte inperking,
Zienswiize |temminqsplpn Woonxhepen L|nen Z/11/@7311
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voor de woonark eigenaar. In mijn geval zullen deze beperkingen tot aanzienlijke
waardedaling leiden, hetgeen wederom tot planschade zal leiden. Er dient een
uitzonderingsregel te worden toegevoegd om de huidige situatie te kunnen
behouden, daar waar aantoonbaar schade geleden wordt
lo.calamiteitenregeling. Er dient ook voor woonarken een calamiteiten regeling te
worden opgenomen. De calamiteitenregeling, zoals in doc. 2 16.1.1.b is '
beschreven, zou hiervoor kunnen dienen,
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ge'l'nformeerd.
Hoogachtend,
:
.-- , ..-
| --
Derk Hulsinga
Zienswijze b||mminqsplan Woonsche|n Loenen Z/11/o7311
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T.a.v. Gemeenteraad van Stichtse Vecht
Ontwerpbestemmingsplan Woonschepen Loenen
Postbus 1212
3600 BE Maarssen
Class.
R|g. (7-œ''<)|.
''& /' t $ / o 'à 3 I 1 qr'-t
sllchlse
$,| / lz/ ! is J :5 e rech:
lroM. Ontv.bev.
2 1 Jt|dl 2212
z/l 1 |ttshfq' g- o
Aantekeningen/Kœl aen.
G G.h FC|Y
K igto * * '
Ziensw|zen m.b.t. Ontwerpbestemmingsplan Woonschepen
Inleiding: We zijn verbijsterd over het rappod van SAB:
de onderzoekers baseren hun rappod nog steeds op het achterhaalde
idee van woonschipbewoners als natuurvernielende en ongewenste
zigeuners. Het is onacceptabel en niet meer van deze tijd om daarin mee
te gaan als gemeente. Daarom kan het rapport op veel punten geen
uitgangspunt zijn voor een evenwichtig en reëel beleid inzake dit
bestemmingsplan.
Hieronder een opsomming van de ergste tegenstellingen, suggestieve
mededelingen en onjuistheden in hkkt' rapport van SAB'.
1.1. Aanleiding
''Om wildgroei van woonschepen op de wateren in de provincie tegen te
gaan .
Onjuist, want na het nu afgeronde Restauratieplan Vecht zijn er alleen
maar woonschepenligplaatsen verdwenen.
Provinciaal beleid
Streekplan Utrecht 2005-2015
2.2.1 De Vecht
''De Vechtstreek loopt van het centrum van Utrecht tot aan Muiden. Het
gebied is in drie delen te onderscheiden, het plangebied is gelegen in het
Iandelijk deel (van Nijtevecht tot Muidenl.''
Onjuist: het plangebled is totaal fout!
In het kader van het Restauratieplan Vecht wordt een deel van de
woonschepen Iangs de Vechtoevers verplaatst naar minder kwetsbare
Iocaties. Voor de overige woonschepen zal provincie Utrecht eisen
formuleren voor het beter inpassen in. het Iandschap. Langs de Vecht zijn
kansen voor het sterker verweven van Iandbouw, natuur en recreatie, in
combinatie met nieuwe Iandgoedererl (Iandelijk gebied 3).
Onjuist: AI Iang afgerond!
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2.2.6. Het woonschepenbeleid van de Provincie Utrecht is erop gericht te
voorkomen dat illegaal Iigplaats wordt 'ingenomen door een woonschip, uit
het oogpunt van ontoelaatbare aantasting van Iandschap, natuur en
cultuurhistorische en archeologische waarden.
Onjuist: Ook achterhaald, geen enkel woonschip kan nog illegaal
Iigplaats nemen in de provincie Utrecht
én nooit is bewezen, dat woonschepen de oorzaak zijn van
ontoelaatbare aantasting van het Ianqschap!
2.2.7 Landschapsverordening provincie Utrecht 2011
Onjuist: Dit hood niet genoemd bij Woonschepenligplaatsen, want ook
niet bij huizen.
Ondanks de beleidsinspanningen uit het verleden gaat de achteruitgang
van natuur en Iandschap onverminderd voort .!
Onjuist en suggestief: Alsof de woonschepen daar de oorzaak van zijn!
2.3.2 Beeldkwaliteitsplanlandelijk gebied Breukelen-Loenen
Woonschepen hebben door de jaren heen de grond ingericht tussen de
boot en de Vechtdijk. Hierdoor is de ihrichting van de Vechtoever zeer
besloten en versnipperd geworden, dit is jaren zo gedoogd.
Onjuist en suggestief: De oevers worden Iegaal gehuurd of zijn
eigendom van de woonschipbewoner, zoals bij huizen. Die versnippering
en het besloten karakter gelden evenzo bij huizen. (''Gedoogd'' is een
wel erg verkeerde en suggestiev: tèrm).
2.3.3. Woonschepen zijn zulke specifieke gebouwtypen.
Tegenstrijdig: Een woonschip is dus toch een gebouw! (Tegenstrijdig
met 4.1.1 Dit bestemmingsplan voorziet in Iigplaatsen ten behoeve van
woonschepen. Woonschepen worden in het kader van de Woningwet
niet aangemerkt als gebouwen en zelfs geen bouwwerkenr)
3.2 Beeldkwaliteit
Woonschepen hebben een sterk aandeel in
Vechtoevers.
de verschijningsvorm van de
Onjuist en suggestief: Er zijn zeer veel minder woonschepen dan huizen
of recreatiewoningen Iangs de Vecht.
Veel historische woonschepen hebben vrijwel geen ingerichte oever en
zien er daardoor uit alsof ze zo weer weg kunnen varen.
Pardonl?? ''Geen ingerichte oever''?t ''Wegvaren''?l Onjuist en
suggestieL
Sommige woonschipbewoners hebben echter hun stukje oever
afgeschermd met schuttingen en hoge hagen waardoor het zicht op de
Vecht volledig is verdwenen.
Onjuist en suggestief. Schuûingen hojer dan 1 m. zijn reeds Iang
verboden en ook huizen- en grondbezl|ers schermen hun oever af.
Z
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Algemeen kan gesteld worden dat gestreefd zou moeten worden naar niet
al te grote clusters woonschepen.
Tegenstrijdig bij een conse-erend beleid dus. Het bestand van
woonschepenligplaatsen wil de gemeente gelijk houden vanaf nu.
Foto 2: ''Clustering van woonschepen'':
Onjuist en suggestiet want de Iocatie van de foto is Lange Muide|eg te
Weesp , Noord-Hollands beleid, waar andere regels gelden o.a. waar
grotere afmetingen mogelijk zijn. Misleiding, omdat een cluster van
grotere woonschepen er massaler uitziet en in deze mate in de
provincie Utrecht niet voorkomt!
Foto 3 Historisch woonschip :
Onjuist: Dit is geen historisch woonschip, maar ''varend monument''
(Blauwe Schuit), waar NIET op gewoond mag worden (zie motie
Arethusa, Provinciale Staten Utrecht - 2006REG001369i)
3.3. Natuu|aarden
Suggestief: Dit hele hoofdstuk hood niet in een rappod over bestemde
woonschepen, die door de gemeente als gelijkwaardig aan woningen op
de oever gezien worden.
33.1. Vogel- en habitatrichtlijn.
Onjuist: Het plangebied Nàtura 2000 (te zien op de kaad) Iigt
voornamelijk in Noord-Holland. In het Utrechtse gedeelte Iiggen geen
woonschepen, dus heeft dit hoofdstuk niets te maken met de
woonschepenligplaatsen in de Provincie Utrecht.
3.3.4. Vogels zijn in Nederland gelijk beschermd,
Opmerking: maar Woonschiqbewoners Iijken vogelvrij door dit rappod
en worden helemaal niet gelljk als huizenbezitters beschermd.
3.3.5. Geconcludeerd kan worden dat het bestemmingsplan niet in
bedreigingen resulteert met betrekking tot de verschillende
beschermingsregimes voor planten en dieren.
Suggestief hoofdstuk: Dus dit hele hoofdstuk hood niet in dit rapport!
3
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Onderstaande zaken moeten zeker worden veranderd of geschrapt:
2. 1 .1
''Uitbreiding van het aantal woonschepen is niet aan de orde. De
ecologische waarden van de Vecht worden vastgelegd door de aanduiding
ecologische verbindingszone'' op te nemen en hier een beschermd
regime in de planregels voor op te nemen. ''
EVZ moet van de kaad verdwijnen op de Iocatie van het water, waarin de
woonschepen Iiggen vanwege de bestemming ''wonen''.
In het bestemmingsplan staat namelijk ook: 2.1.5 Het voorliggende
bestemmingsplan is conse|erend van aard en tast de ecologische
waarden van de Vecht en de cultuurhistorische waarden van de Nieuwe
Hollandsche Waterlinie niet aan. (betre|ende de
woonschepenligplaatsen)
4.5.6 Advies Waternet
Waternet geeft aan dat de Klompweg is aangemerkt als knelpunt en hier
het uitste|beleid van toepassing is.
Het restauratieplan Vecht is afgerond (behalve 1 woonschip). Daarbij
zijn alle woonschepen bestemd door de gemeente. Waternet heeft geen
recht meer om wederom nieuwe knelpunten aan te wijzen. Dit is
volkomen onacceptabel en dit gedeelte moet worden geschrapt. Als dit
namelijk doorgaat is er geen enkele zekerheid voor welke
woonschipbewoner dan ook!
5.2. Adikelsgewijs bespreking
Artikel 25. Het gaat hier om een wijzigingsgebied waar Burgemeester en
Wethouders bevoegd zijn het aantal toegestane woonschepen naar
beneden toe bij te stellen.
Door deze regel wordt wederom onzekerheid geschapen voor het in
standhouden van de bestaande bestemde woonschepenligplaatsen.
Ook onacceptabel en niet conform het conse|erend beleid van de
gemeente op dit moment.
5.3. De definities van Tuin
toevoegen.
1, Tuin 2 en Tuin 3 ontbreken. Graag
Laatste opmerking: overheden hebben de plicht om ons, burgers,
ongestoord woongenot te verscha#en. Organisaties, zoals o.a. de
Vechtplassencommissie en Waternet, zullen blijvend proberen de
woonschepen te Iaten verdwijnen uit de Vecht. De gemeente zou wat beter
bestand moeten zijn tegen de druk van deze organisaties vanwege deze
plicht.
Q.H. v. Arnhem / S.W. Maessen
Vreelandseweg 105
1393 PE Nigtevecht
0294-254425 / sylviawm@xs4all.nl
/
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Gemeenter|d van Stichtse Vecht
o.v.v. zienswijze beste|ingspl| Woonschepen
Postbus 1 2 I 2
3600 BE Mnnrssen
l œttqeydeës
@
Nigtevecht l 0 juli 201 2
Geachte leden van de Raad,
Hierbij reageren mijn man en ik op h|t ontwembestemmingsplr woonschepen'' van l 8 april
20! 2, wat nu ter inzage ligt en o.a. betrekking heeû op de woonschepenligplu|en van de
voormalige gemeente Loenen.
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Tot onze grote verbijsteHng sfnnt er in het ontwembestemmingspl| (vanaf nu afkekort OBP)
dat 'alle woons-chenen-epn de Klomnw--ec onder ui|ter|eleid vallen knelounten ziin- en vi-a
een wil'zininnsbevoeadheid çrereduceerd L'nnn worden tot nul'.
Dit alles sfnnt vermeld op blz. 32, pl|mgraaf 4.5.6 én op blz. l 5 en 16 van de nota bean|oording insprnnk
en overlegreacties. Het betreR de zienswijze van Waternet en het antwoord van de gemeente hierop.
De woonarken in de Gemeente Loene|igevecht worden al tien|llenjaren achteaolgd door
de provincie Utrecht en DWR (huidige Waternet) in htm wens het aantal woonarken in de
Vecht met a|zienlijke nnntallen te ve=inderen.
De gemeente Loenen was het hier niet mee eens en heeû dan ook in 2003-2004 de legale
woonarken bestemd. De gemeente Loenen alsook de woo|che'penbewoners hebben toen een
juridische strijd moeten voeren tegen de provincie, die hiermee niet akkoord ging. Het oordeel
van de R|d van State in 2004 luidde dat het merendeel van de woonschepen terecht waren
bestemd door de gemeente Loenen behoudens een nsntal knelpxten. Met uiteindelijk l 3
bewoners isjaren geleden door het RPV een Gnanciële uiloopregeling getro|en waarbij l
bewoner nog op veml|tsing wacht n|r een nieuwe woonschepenligpluts.
Na de uitsprimb van de Raad van State in 2004 waren de overige woonsche|n eindelijk
oëcieel bestemd en hiermee knelpunt al
In het bestemmingsplr van de gemeente Loenen in 2003 is wel een |jzigingsbevoegdheid
opgenomen m.b.t. de woonarken : ''BurRemeester en wethouders ziin bevoe/d de bestemminz
woonscheoenli|l|| te wiiziaen in de bestemming Natuttr en |ds-chapsdoeleinden met
inachtne-mina van het vo-lxende: een be-sl-uit to-t nl|e'lziaina wordt niet eerder zenomen
nadat deaene die de liol-aats inneemt kenbnnç-heeû gemnnkt mee te willen werken Smn
sanerinz van de beîe|ende liqpluts''.
Wnnrom wordt deze Vjzigingsbevoegdheid uit 2003 niet gewoon gehrdhaafd in het nieuwe
bestemmingspl|? Die is door de gemeente Loenen uitgebreid getoetst nan de juùsp|dentie.
Na het ter inzmge liggen van het OBP van de gemeente Stichtse Vecht vanafjuni 2012, wartn
we opnieuw zeer veront|t. U moet weten dat op het moment dat dit soort regels/uitspr|en
over onze woonschepen bij ons allen een grote paniek veroo|makt, omdatje bezit meteen
dramatisch in wnnrde daalt. Wie wil er nog een boot kopen, waarover een uitsteeeleid is
uitgeroe|n door de gemeente. Magje ûberhauptje woonscbip nog verkopen van de
gemeente na het uitspreken van uitster|leid?
ô
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Na infbrmatie ingewonnen te hebben bij de vextwoordelijke ambtenur, hebben een aantal
woonschepenbewone| aan de Klompwçg (waaronder miin man en ik) besloten de
l|dsadvoc|t I-I.J.M. Besselink van advocatenk|toor Pels Rijckcn & Droogleever Fortuijn
weer te vragen onze verdediging op zich te nemen en een zienswijze te sckijven, die de
gemeente onde|ussen ontvangen heeû.
Mnnr nnlut dezejuridische zienswijze willen we ook ons hele verhaal kwijt.
Ik heb op 9 juli Watemet gebeld om een uitleg te vragen over hun zienswijze in het OBP,
wlmrin staat dat çalle wo-onschepen nmn de Klompwen onder uitsterfbeleid vallen knelp-unten
ziin en via een wil'ziminnrsbevoeadheid cereduceerd |aan worden tot nul'.
Toen bleek telefonisch dat wat Watemet betre| het hele verhaal in de OBP m.b.t. de
woonschepen op de Klompweg op een misvemtand / fouten is gebaseerd. Hierna heeft de heer
Mnlm, van de afdeling Planadvies van Waternet, in nsnvulling op zijn reeds ingediende
zienswijze een nnnvullende email aan de ver|-oordelijke ambtennnr, mevrouw Vaartjes,
gestuurd. Ik citeer de belrgrijkste conclusies uit deze email, wmar ik een cc. van heb
ontvangen:
D
3
1 . Citaat 1 van de heer M|s ! tsons advies had alleen betrekking op woonschepen in de
bocht van de Hinderdam. De informatie hierover wïs afkomstig van de provincie
(mondeling). In het voorontwep bestemmingspl| waren de bocht en het
rechte deel nnn de Klompweg apart bestemd (knnrf 1 van het voorontwew).
In mijn herinneHng betrof knnrt 1 uitsluitend de bocht bij de Hinderdam
en had ons advies dnnr betrekking op. 14% het ook zij, in het ontwerp is
de gehele Klompweg, de bocht en het rechte deel, als één geheel bestemd,
w|rdoor nu per abuis het ''uitsterèeleid'' en ''|elpunt'' voor de gehele
Klompweg geldt. Dit was niet bedoeld met de opmerking. Als ik de reactie
van Waternet op het voorontwem teruglecs kan het inderd|d op deze
manier gei'ntepreteerd worden. Aan het eind van dezelfde brief mnnE ik
echter wel duidelijk dat het om de schepen in de bocht van de Hinderdam
gaat. De knnrten van het vooron-embestemmingspl| zijn anders genummerd en
ingedeeld dan bij het huidige on|epbestemmingspl|. wnnrdoor het antwoord van
Waternet op andere knnrfen is gebaseerd''.
Mi'ln-opmer|nz bii cit|t 1 : belangrijk om te weten is dat de woonschegen op de
Klompweg in die bocht, tegenover het eiland Hinderdam, ook gewoon zljn bestemd
door de gemeente Loencn cn dus omcieel bestemde ligplaalcn zijn.
Cifnnt 2 van de heer Mrmq : |oveùgens is het op de Iangere termijn reduceren van het
t I he en bij de Hinderdam niet zozeer een wens van Waternet mrmr een
nnn a woonsc p
opmerking dat hier afspraken over zijn gemnnkl in het verleden met
andere partijen, ter attentie, om rekening mee te houden in het bestemmingspl|''.
Miin oomerkinn bii cit|t 2 : het gaat hîer om huurcon|cten die de bewoners hebben
afgesloten met de verhuurder. Mur wat verhu|ders (p|véorg|isaties/pHvépe|onen)
in hun contracten afsprekcn Iijk't ons niet geëigend om in een bestemmingspl| op te
nemen.
K/ompweg 37
1393 PJ Nigtevecht
T : 0294 257755
E : astdd.woRelboe|kpnmail.nl
Scan nmmer 1 a 1 - Scanpagia 6 an 8







01. Inkomende documenten - 15243


Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 4


01. Inkoende docmenten - 14571
*
#
3
Ook maken we bezw|r tegen de verande|ng in het ontwembestemmingsplan m.b.t. de
omsch|jving van onze Iipl|tsen. In het huidige bestemmingspl| zijn we een
twoonschepen-liapl|- ts (WL)' - met de omschrijving : Sdie bcstemd ziin voor-het oerm-anent
afmeren van woons-cheoen'. Dit Iijkt ons een passende omschùjving. W|rom wordt deze
tekst niet gewoon gehandh|fd in het nieuwe bestemmingspl|? Wnnrom moet onze ligplaats
gesplitst worden in een deel water én tuin? Danr hebben we nog geen duidelijk antwoord op
gehad. We vrezen na allejarenl|ge pogingen van de provincie Utrecht samen met DWR
(Watemet) om ons te Iaten verdwijnen, dat dit is voorgesteld door de provincie om nieuwe
handvaten te creëren buiten het beste|ingsplan om, om zo in de toekomst nieuwe
mogelijkheden te hebben de woonscbepen toch te laten verdwijnen. Bijvoorbeeld via de
wetgeving van de provincic of via de kettr van Watcmct. Waarmee we dan weer terug bij af
zijn, nu we eindelijk sinds 2003/2004 als woonschepen onder geb|ikelijke en gelijkwa|dige
regelgeving t.o.v. huizen vallen via de bestemming van de gemeente.
Tevens maken we bezwnnr tegen de plannen om bij de bestemming ç'ruin I ' de
a|ijkingsmogelijkheid voor een jmlgllad mogelijk te maken. Wij hebben tuinen met eigen
grond en we vinden het een inbreuk op ons eigendom dat de gemeente deze kleine sîook tuin
langs onze woonark in de toekomst openbnlr zou willen gaan maken.
Vorder willen we Anntekenen dat het on|eœbestemmingspl| tendentieus t.o.v.
woonsche|n is, vol fouten en verkeerde ve|jzingen zit. Enkele voorbeelden:
tendentieus t.o.v. w-oonschcpen
1 . Blz. 3 : notabene in de le zin van het OBP, van de inleiding : tom wildgroei van
woonschepen op de wateren in de provincie tegen te gmqn heeh de provincie
Utrecht woonschepenbeleid ont||eld'.
2. Blz. 23 : men plaatst een foto bij een verhnnl over de ongewensleid van te grote
clustering van woonschepen, mnnr die foto is van cen rij slordige, eenvoudige
woonschepen in Weesp, die dnnrbij bovenop elknnr liggen.
---..))
3
fouten
I . Blz. 3 : bij de omsch|jving van het plangebied vergeet met de Angstel/Loenersloot
2. Blz. 5 : bij vigerende regelingen, ontbreekt een eigen beste|ngspl| voor
woonschip Klompweg 43.
3. Blz. 32 : in de Iosse nota be||oording inspraak - en overlegr|cties van l 8 april
20 12 staat een zienswijze van de Vechtpl|scncommissie met een pleidooi voor
een jaagpad. Deze brief en de reactie van de gemeente hierop is niet afgedrukt in
de OBP. Wel heeû de gemeente het idee omarmt in het OBP om in Tuin I een
mogelijkheid voor een jaagpad te vermelden.
verkeerde ve|'lzinaen
1. de bijgevoegde knndnumme| en de ve|jzingen in de tekst nnnr de kurten sluiten
niet op elkaar Jlrln
Klompweg 37
1393 PJ Nigtevecht
F20294 257755
S ; astdd.wodelboeekpnmeil.nl
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Deze OBP is door het bedrijf SAB in opdracht van én onder ver||oordelijkheid van de
gemeente gemnnk't. Het Iogo van de gemeente ontbreekt in deze OBP, wel stnnt er op elke
bladzijde onderann de naam SAB en op de omslag vetgedrukt het Iogo van dcze ingehuurdc
instantie. We kunnen ons niet nnn de indruk onttrekken dat de gemeente een OBP heeh Iaten
maken, waarbij het ontbreekt nnn eigen mankracht om deze OBP zorgvuldig te beoordelen en
te kunnen bewerken in de opmaat naar een gedegen definitief bestemmingspl|.
|Wate|onen op de Vecht' (o.a.
Frans van Bergen). Zij ve|egenwoordigen vele woonschepenbewoners. In de aanloop naar
het voorontwembestemmingspl| zijn zij in overleg geweest met de ver|twoordelijke
ambtenaar. Mnnr tussen het vooron|epbestemmingsplr en het on|eœbestemmingspl|, is
er geen enkele poging gedaan vanuii de gemeente om een vervolg te geven n|n dit overleg
ondanks het verzoek daartoe van de bewonersco|issie. Dit blijkt nu mede geleid te hebben
tot een nnntal onjuistheden in dit OBP, die anders tijdig opgelost hadden kunnen worden. En
veel (|nrcieel) leed hadden bespaard. Dit Iutste |ject van voorontweœ nnnr ontwem is in
rote hnnqt uitgevoerd wnnrom eigenlijk? We hopen dat dit verandert in het komende traject
| ,
nnnr het deûnitieve bestemmingspl| en dat u onze voorstellen voor |jzigingen van het
on|embestemmingsplr kunt opnemen in de deGnitieve versie.
Verder zijn wij ook Mngesloten bij de bewone|commissie
D
We zijn ganrne bereid
Met dank en vùendelijke groet,
tot verdere uitleg en overleg.
Astrid Wortelboer & Hans Hulscher
||3
cc. college cn wethouders van de gemeente Stichtse Vecht
Klompweg 37
1393 PJ Nigtevecht
T : 0294 257755
E : astdd.wo|elb||kpnmail.nl
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Ontwerpbestemmingsplan Woonschepen Loenen Z/11/07311 l - . - ,. .- . .
Ingek. i@/7,':.., gï7;.
1 2 J l 4 1- . |. 7.. I.) ' 1f î'ï?--
11 juli 2012
Beh.Afd.
zo
eactie betre|ende het Ontwer bestemmin s Ian Woonsche en van de e|tic t. -
=r l 1 f ïy,.: i / f'sk.àplçf ç':ç:;| 1. .-
Gt
De tijd voor een nieuw bestemmingsplan is weer aangebroken. Opnieuw en onzekere tijd voor alle
bewoners van woonschepen in de gemeente Stichtse Vecht.
Waarom een onzeker tijd? Omdat nog steeds bewoners van woonschepen gezien worden als
tweederangs burgers; een combinatie van alternatievelingen en campers. Onderzoek naar wie de
bewoners van woonboten in de gemeente Stichtse Vecht nu eigenlijk zijn, geeft een totaal inzicht.
Jaren geleden heeft een wakkere gemeente bestuurder dit al Iang ingezien. Sinds jaar en dag
betalen bewoners van woonschepen keurig hun WOZ belasting. Een voor de gemeente niet te
ve-aarlozen bron van inkomsten! Hier is niets op tegen ; integendeel - het is volkomen correct en
terecht. Maar het gezegde Iuidt; gelijke plichten, gelijke rechten! Daar schort het dus nog steeds
aan!
Hoe is het in vredesnaam te rechtvaardigen dat er andere regels gelden voor mensen die op een
woonboot aan de Vecht wonen, en voor huiseigenaren die aan de Vecht wonen? Het is on-Hollands
om een klasse-systeem te hanteren. Ik verwacht en eis dezelfde rechten als mijn 'buurman'
verderop aan de Vecht wonend, die zijn tuin heeft afgeschermd om privacy redenen. Ook ik wil
privacy in mijn tuin. Ik heb absoluut geen behoefte aan mensen die dwars door mijn tuin heen
naar de Vecht kunnen kijken. Vlak naast mijn huis is de vrije, onbewoonde oever heel mooi
begroeid met riet. Niemand die er doorheen of overheen kan kijken. Als er voor het publiek
doorkijkjes naar de Vecht gecreëerd moeten worden, dan zijn dit de aangewezen plekken. Waarom
wordt hieraan niet gewerkt?
Het in ere herstellen van een jaagpad langs de Vecht gaat mijn begrip ook te boven. We Ieven in
2012. Er is geen behoefte meer aan de oorspronkelijke functie voor een jaagpad. De hang naar
nostalgie wint het hier van de realiteit. Met ruim 16 miljoen Nederlanders is het gewenst te passen
en te meten om iedereen zijn eigen stek te geven.
Knelpunten zijn niet de woonschepen, maar de noodzaak om 16 miljoen mensen hun eigen plek te
geven, naar hun werk te gaan zonder al te veel files, te kunnen recreëren. Het is passen. en meten
voor iedereen.
Het is essentieel voor iedereen om zich veilig te voelen in zijn eigen huis. De veiligheid van
onbezorgd wonen wordt helaas weer verstoord door het Ontwerpbestemmingsplan! Dit mag nooit
de bedoeling zijn!
lk kan u uit eigen ervaring vertellen hoe het aan je knaagt om in onzekerheid te Ieven, omdat je
niet zeker weet wat er nu weer voor problemen ophanden zijn. Ook ik heb een baan met veel
stress, zoals zo velen. Het is zo belangrijk thuis te komen en te weten dat je daar veilig bent. My
home is my castle, en dat wil ik graag zo houden.
Bovenal wil ik gelijkheid.
In 2005 was mijn woonboot aan de Klompweg aangewezen om te moeten ve|rekken. Tezamen
met 12 andere woonboten. Ik heb als eerste de onderhandelingen met de provincie Utrecht
geopend en ben in 2006 naar de Vreelandseweg verhuisd. Het is erg zuur voor mij om te zien dat
er nu nog steeds woonboten die weg moesten op dezelfde plek liggen.
Als Iaatste moet het mij van het hart, dat ik me heb verbaasd over de vele taal, spel en stijlfouten
in het Ontwerpbestemmingsplan. Waar hebben wij mee te maken? Het voelt als een scho|ering. Ik
zou het zçer op prijs stellen om voortaan rapporten te ontvangen in duidelijk, begrijpelijk, en '
foutloos Nederlands.
Met de meeste hoogachting,
JE van Rheenen ' N
Y
Vreelandseweg 63
1393 PD Nigtevecht
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Freek Weidema
Jasper van Andel
Nigtevechtseweg 168 ws
e-mail freekweidema@online.nl
Vreeland, lljuli 2012
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Aan de gemeenteraad v|n Stichtse Vecht
ontwerpbestemmlngsplan woonschepen Loenen Z/11?07311
Poatbus 1212
3600 BE Maarsen
Geachte mevrouw, mijnheer,
Naar aanleiding van het ter visie liggende Ontwerpbestemmingsplan Woonschepen
Loenen, hebben wij de volgende opmerking.
Onze Iigplaats staat ingetekend op de plankaart van
het Ontwerpbestemmingsplan
Locatie : Nigtevechtseweg 168 ws, 3633 xx Vreeland.
Zie bijlage A, Iuchtfoto,behorende bij het besluit van Gedeputeerde staten van Utrecht
OP het bijgevoegde fragment Van de topografische kaartvan het plangebied, heb ik de
betreffende kavel ingekleurd. De kadastrale gegevens zijn : sectie B nummer 125.
Op de tekening is een onderbreking van de strook van het plangebied ingetekend. Hierdoor
vallen onze woonark met de bijbehorende Iigplaats gedeeltelijk buiten het eigenlijke
plangebied. Dit is ook het géval bij het woonschip met bijbehorende ligplaats en perceel van
onze buurman, Ngtevechtseweg 170, Zie bijlages.
wij verzoeken u de plantekening zo aan te passen dat onze woonark en bijbehorende
Iigplaats binnen het plangebied vallen.
Hoogachtend, Freek Weidema en Jasper van Andel
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hans jans
nigtevechtseweg 1 70wS
3833| vreeland
telefoon: 0294.25.1 207 - 25.3627
e-mail: h.ians@l3konolanet.nl
Vreeland, 1 1 juli 201 2
Aan de Gemeenteraad van Stichtse Vecht.
On|erpbestemmingsplan Woonschepen Loenen Z/1 1/0731 1
Postbus 1 212
3800 BE Maarsen
Cla,çg.
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/ t 1 / o è 3 1 l e-œ
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Betreft: Zienswijze op het On|erpbestemmingsplan Woonschepen Loenen.
Geachte mevrouw, mijnheer,
Naar aanleiding van het ter visie Iiggende On|erpbestemmingsplan
Woonschepen Loenen, heb ik de volgende opmerkingen.
Plonkoark
Mijn Iigplaats staat ingetekend op de plankaart van het
ontwerpbestemmingsplan.
Locatie: Nigtevechtseweg 1 70 WS, postcode 3833XX, VREELAND.
De Iigplaats wordt door mij sinds maart 1988 als zodanig gebruikt.
De ontheffing van de provincie Utrecht voor hel innemen van een Iigplaats
met de bijbehorende voocieningen is aanwezig.
Zie bijlage A, Iuchtfoto, behorende bij het besluit van Gedeputeerde Staten
van Utrecht.
Op het bijgevoegde fragment van de topografische kaart van het
plangebied, heb ik het betreffende kavel ingekleurd.
De kadastrale gegevens zijn: seciie B nummer 1 21 en1388.
Op de tekening is een onderbreking van de strook van het plangebied
ingetekend.
Hierdoor valt mijn woonschip met de daarbij behorende ligplaats gedeeltelijk
buiien het eigenlijke plangebied.
Dit is ook bij het woonschip met de bijbehorende Iigplaats, van mijn buren,
Nigtevechtseweg 1 88, het geval.
Zie bijlage B, en Iuchtfoto op bijlage C.
Ik vecoek u de plantekening zodanig aan te passen, dat mijn woonschip
met de bijbehorende Iigplaats in zij'n geheel binnen het plangebied zal
vallen.
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5.3 besiemmingen
Bestemmlng ..TuIn - J.,
In deze bestemming is een bijgebouw toegestaan.
Het bijgebouw moet wat de afmetingen betreft aan bepaalde voo|aarden
voldoen. Ook wai de plaats van het gebouw betreft zijn er voo|aarden.
Dit vanwege het claimen van een vrij doocicht vanaf de weg op de Vecht.
Mij valt op dat deze regels niet bij huizen Iongs de Vecht van toepassing Zjn.
Sterker nog: bij huizen wordt vaak zoveel mogelijk het vrije zicht op de Vecht
belemmerd door hoge hagen, geluidswallen enz.
De woonschepen worden wat dit betreft, niet gelijk als de huizen behandeld,
wel wat de Iasten, de WOZ waarde betreft.
Graag zou ik de volgende vraag beantwoord willen zien:
Wat is de reden dat hier ,,met 2 maten,, wordt gemeten@
Als voorbeeld noem ik:
* Nigtevecht, Vreelandseweg nr. 99
Er is een nieuw huis gebouwd op een locatie waar nooit een huis heeft
gestaan. Voor dat er gebouwd werd, was hier een vrij uitzicht op de Vecht.
Na het bouwen van dit huis, wordt het uitzicht belemmerd door een hoge
dichte hoog, en een groot bijgebouw.
* Vreeland, Nigtevechtseweg nr. 94
Bij een voormalige boerderij, tot woonhuis verbouwd, is een Iange geluidswal
met hoge begroeiing aangelegd. Vroeger had je hier van af de weg over
Vecht een vrij uitzicht op de Vecht.
Beide projecten zijn na 2005 gerealiseerd.
* Terrein aan de Vreelandseweg ter hoogte van huisnr. 38 te Nigtevecht'.
Er is nu een vrij uitzicht op de Vecht.
Dit terrein is onlangs bouwrijp gemaakt.
Wat zijn hier de regels voor edscheidinjen en het bijgebouw@
Gelden hier ook de zelfde regels die blj woonschepen van toepassing zijn@
Opvallend is dat op heel veel Iocaties waor geen woonschepen zijn
afgemeerd, het zicht op de Vecht wordt belemmerd door natuurlijke
begroeiing op de dijk. en de hoge rietkragen.
Hoogachtend,
H.H.Jans
Bijlagen: AB,en C, als voornoemd.
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Wanrmerk:
Behoort bij besluit van Gedqmt|rde Staten van Utrecht van 07 april 2009, Team Groen, grond en water,
nummer: 2009|239719.
ir. A.M. van Oostemyck,
Teamleider Groen, rond en water,
Afdeling Ver|nnin|erlenzg.
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Met name bij punt een, twee en punt vier kunnen wij ons niet vinden in uw reactie.
U geeft de volgende reactie op punt een van onze zienswijze.
Door middel van Iengte, breedte, maximale goot- en boeiboordhoogte, bouwhoogte is in feite de
inhoudsmaat al geregeld.
U gaat hierbij voorbij aan de maa|oering onder de waterlijn.
U geeft de volgende reactie op punt twee van onze zienswijze',
In de meeste gevallen is er tussen de ligplaats en de aangrenzende percelen een stuk tuin gelegen,
waardoor het niet nodig is om een bebouwingsafstand op te nemen omdat door deze tuin reeds de
openheid wordt gewaarborgd
Met deze argumentatie zijn wij het niet eens. U gaat hierbij alleen uit van de openheid maar niet van
aantasting van de privacy van het aangrenzende perceel. Zeker wanneer er een grote raampartij
en/of wanneer er een terras op de kopse kant gesitueerd is. Bovendien bevoorrecht u de eigenaar van
het perceel waaraan het woonschip pal op de rooilijn Iigt (en de eigenaar van het woonschip) ten
opzichte van de eigenaar van het aangrenzende perceel. Men zou op z'n minst verwachten dat men
tenminste twee en een halve meter uit de rooilijn moet blijven.
U geeft de volgende reactie op punt vier van onze zienswijze
Deze regeling is in overeenstemming met de provinciale regeling. Indien sprake is van een verbetering
van de Iandschappelijke situering en de cultuurhistorische waarden behouden blijven is ontheffing van
de regels mogelijk. Een verdere aanscherping van de regels zou bovendien een inbreuk zijn op
bestaande rechten
Volgens ons is het ontwerp bestemming plan juist bedoeld om zaken aan te passen aan de huidige
tijd. Wij begrijpen dat bestaande rechten niet aangetast kunnen worden echter voor nieuwe schepen
zou men op zijn minst een aanscherping van de regels ve|achten. Er worden de Iaatste jaren en de
komende jaren miljoenen gestoken om de'kwaliteit van de Vecht te verbeteren Ons inziens biedt dit
ontwerp bestemmingsplan bij uitstek de kans om de beeldkwaliteit van de oevers en aangezicht van
de aangrenzende dorpen te verbeteren.
Wij zouden graag in de gelegenheid gesteld worden om onze zienswijze mondeling aan het college
toe te lichten. Wij verzoeken u om onze zienswijzen in behandeling te nemen.
Met vriendelijke groet
J.A. ,,4 : *:1
W. Tervoert '' y-'-p
Z
Loenen eg 1
3633 DA Vreeland
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Aannetekend
College van Burgemeester en Wethouders
Van de gemeente Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE Maarssen
Vreeland 9 juli 2012
Betre|: zienswijze bestemmingsplan woonschepen
Geacht college,
In de nota bean|oording inspraak en overleg reacties vooron|erp bestemmingsplan woonschepen
heeft u aangegeven dat u geen van onderstaande punten heeft aangepast.
Wij betreuren dat zeer en vragen u de punten zoals hieronder vermeld nogmaals in overweging te
nemen
Class.
Reg. (zaaklnr. i
''z-. / t. ï zo a ( $ ,-..,.,,-...,
.| .: . | , ,
10| / S-z. - l 'k4 sy o . I '').'..,.' -'
l
I k - ''' '-''''
nge . y.I,tv,:sv.
1 2 JLLI 2212
::h.Afd.
- O .
Aantekeningerl/Kopie aan.
Loenen . '
* De inhoudsmaats van woonschepen wordt hierin niet vermeld. Dit achten wij wel noodzakelijk
daar anders de diepgang van een woonschip niet is gereguleerd.
@ In de regels wordt alleen gesproken dat de afstand tussen woonschepen minimaal 5 meter
zou moeten bedragen. Over de minimale afstand van een woonschip en een aangrenzend
perceel/oever dat niet bij een woonschip hoort wordt niet gesproken. ( bv. tuin van een
aangrenzend woonhuis) Wij zouden graag zien dat hier ook de afstand van 5 meter in acht
wordt genomen. Dit zou op diverse plekken Iangs de vecht de kwaliteitsimpuls voor het
landschapsschoon alleen nog maar verder versterken. Bovendien voorkomt dit ook in veel
gevallen problemen in het kader van de privacy en mogelijk andere irritaties.
@ In de richtlijnen treffen wij geen maximale maat aan tussen de oever en het schip. Hierdoor
wordt alleen maar meer ruimtebeslag gelegd ten gunste van het woonschip en ten nadele van
de vecht.
@
Door o.a. de invoering van de nokhoogte geeft u aan dat u daarmee meer variatie bereikt in
de uiterlijke verschijningsvorm. Dit is slechts ten dele waar. De Iaatste jaren wordt al met
deze basismaat gewerkt. Mede doordat het beeldkwaliteitplan buitengebied hier ook maar
ten dele in voocietlbeperkte kleurstelling, en materiaalgebruik) krijgt men de Iaatste jaren
steeds meer het gevoel of met langs een vinexwijk vaart. De beeldkwaliteit van het
dorpsaangezicht maar ook van het Iandschap in het Iandelijk gebied wordt hierdoor ernstig
verstoord. De richtlijnen voor nieuwe woonschepen zouden nog verder moeten worden
aangescherpt om dit te voorkomen.
@ In de regels wordt niet gesproken over een omloop en de eventuele maximale maat voering
Bovendien zou het beleid iets moeten melden over het al dan niet toestaan van terrassen en
vlonders aan het woonschip en de eventuele maa|oering daarvan
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Met name bij punt een, twee en punt vier kunnen wij ons niet vinden in uw reactie.
U geeft de volgende reactie op punt een van onze zienswijze.
Door middel van lengte, breedte, maximale goot- en boeiboordhoogte, bouwhoogte is in feite de
inhoudsmaat al geregeld.
U gaat hierbij voorbij aan de maa|oering onder de waterlijn.
U geeft de volgende reactie op punt twee van onze zienswijze',
In de meeste gevallen is er tussen de ligplaats en de aangrenzende percelen een stuk tuin gelegen,
waardoor het niet nodig is om een bebouwingsafstand op te nemen omdat door deze tuin reeds de
openheid wordt gewaarborgd
Met deze argumentatie zijn wij het niet eens. U gaat hierbij alleen uit van de openheid maar niet van
aantasting van de privacy van het aangrenzende perceel. Zeker wanneer er een grote raampartij
en/of wanneer er een terras op de kopse kant gesitueerd is. Bovendien bevoorrecht u de eigenaar van
het perceel waaraan het woonschip pal op de rooilijn Iigt (en de eigenaar van het woonschip) ten
opzichte van de eigenaar van het aangrenzende perceel. Men zou op z'n minst vefwachten dat men
tenminste twee en een halve meter uit de rooilijn moet blijven.
U geeft de volgende reactie op punt vier van onze zienswijze
Deze regeling is in overeenstemming met de provinciale regeling. Indien sprake is van een verbetering
van de landschappelijke situering en de cultuurhistorische waarden behouden blijven is ontheffing van
de regels mogelijk. Een verdere aanscherping van de regels zou bovendien een inbreuk zijn op
bestaande rechten
Volgens ons is het ontwerp bestemming plan juist bedoeld om zaken aan te passen aan de huidige
tijd. Wij begrijpen dat bestaande rechten niet aangetast kunnen worden echter voor nieuwe schepen
zou men op zijn minst een aanscherping van de regels ve|achten. Er worden de Iaatste jaren en de
komende jaren miljoenen gestoken om de kwaliteit van de Vecht te verbeteren Ons inziens biedt dit
ontwerp bestemmingsplan bij uitstek de kans om de beeldkwaliteit van de oevers en aangezicht van
de aangrenzende dorpen te verbeteren.
Wij zouden graag in de gelegenheid gesteld worden om onze zienswijze mondeling aan het college
toe te Iichten. Wij verzoeken u om onze zienswijzen in behandeling te nemen.
Met vriendelijke groet
J.A. Tervoert en -.-
.|*#
w.lewoe|-van-éijn
A
Loe|enszle 1 de
.'-- <
c -- 633- ' A Vr eland







01. Inkomende documenten - 14592


Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 5


X
)
'$
%
* ù
&X w
Q
Q &
k
Q
%
> ''')
X
N.
<
N
A
X
N
(%
N
N
%
sC-------|o
rs
(-'''-.x#
>
)
$
J
' ckv
œ t F
!
Q A
Q
V
b
6
0
y
h.
%
Y
k
:%
P
Y
Y
tè)w
)
#
%
0
N
t
q
?
Q
$
h
=|
â
|
= |
=
* = œ =
= | y ..
<
= | - *
œ
= | = = m
= = |. ;
= |
œ = =
| =
| = ;
=*
| c
= 2 =
| =
| œ
| m
= | = Y
==
*|
==
| <
|
|
= c =
| |
| =
| <
= ( c
=
| = I
| =
==== >
| =
h I
O
..; .








01. Inkomende documenten - 14695


Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 2


ç
*
Gemeenteraad Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE MAARSSEN
T.a.v. de Ieden van de raad.
Vreeland, lljuli 2012.
Cln-.
rlikj). (;||;|:t| )?)|.
z/l ! /0.73 / l
. Serr|ento
7-0//-2/1 ttô 5 xrxjctls,p
. ptcj.t j
î ï Jlll 2212 ONâ'b'V' /
'.<..|.... C j
|.Afd.
RO
J ... .. . .. . . .. .. ... a....
.qa?là|llçef-f.fltyolyqo-x-ls aan.
lfï'tq l
à
L.-ug---..-q.è|.T, I
---. t
Betreft : de zienswijze mbt. ontwerp bestemmingsplan woonschepen Loenen.
Geachte leden,
Het ontwerp bestemmingsplan geeft op bijzonder veel aspecten geen duidelijkheid.
Er worden veel (deels totaal onlogische) regels gemaakt en er wordt helemaal niets aan de
handhaving van deze regels gedaan. lk beperk me nu maar even tot mijn woongebied maar het geldt
voor de gehele regio en ik geef u navolgend even een korte bloemlezing van wat mij c.q. de buurt
recentelijk overkomen is.
Op lljuni jongstleden had ik een rechtszaak tegen uw gemeente. lnsteek van deze zaak was het
volgende: grondeigenaar fam. A.H. Colijn vroeg vergunning aan om steiger te mogen vervangen en
nieuwe beschoeiing aan te brengen. Werd in eerste instantie door de gemeente geweigerd. Op valse
informatie heeft men uiteindelijk toch een vergunning gekregen. lk kan hier niet in details treden
want dat voert te ver en bovendien moet deze zaak (uw kenmerk Z-11-05603-advies bezwaarschrio
weigering omgevingsvergunning Ni|evechtseweg 86 ws) binnen uw gemeente bekend zijn, in het
bijzonder mevr. F. der Nederlanden, dhr. S. van Schaik en uw handhaver dhr. K. de Ridder.
Het resultaat moet u maar eens gaan bekijken, een nieuwe steiger op valse voo|endselen gemaakt,
een nieuwe recreatieplek gecreëerd en sinds vorige week ook notabene KUNSTGRAS aldaar
aangelegdll! Het moet niet gekker worden! Bovendien staan daar nu OOK 2 schuren hetgeen
sowieso al niet mag. ONBEGRIJPELIJK dat er door uw handhavers NIET wordt opgetreden tegen deze
misstanden want het is Iijnrecht tegen wat de provincie c.q. de gemeente nu al voorschrij|.
Nog een recentelijke misstand? Medio vorig jaar is er door de gemeente een goedkeuring gegeven
om ter hoogte van de Nigtevechtseweg nr. 80 en 82 een nieuwe beschoeiing aan te Ieggen.
Voorheen was dat een NATUURLIJKE oever waar zelfs zeldzame ijsvogeltjes broedden en bovendien
stond op het Iand een aantal bomen die ook geheel en zonder vergunning zijn omgehaald! De
eigenaar, de heer A. Colijn ( zelfde familie als voornoemde misstand en allen eigenaar van de
oeverstukken waar wij dus ook de grond van huren hetgeen een enorm spanningsveld met zich mee
brengtl) heeft er thans ook een recreatieplek gemaakt inclusief aanlegpalen voor boot en wederom
staan hier ook 2 schuren op. Groot was mijn verbazing toen ik dit besprak met het Waternet, die
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#
schreef mij formeel in een e.mail dat een ieder die een natuurlijke oever bezit en daar beschoeiing
wil aanbrengen bij WATERNET een vergunning moet aanvragen, welnu de gemeente heeft dus een
vergunning afgegeven (?) terwijl Waternet van niets weet? Dus de gemeente geeft vergunning
zonder Waternet te informeren? Snapt u het nog? Wordt er zo Iangs elkaar heen gewerkt? Wordt er
zo weinig gehandhaafd? Jazeker helaas is dit de praktijk.
Zo heb ik nog veel meer misstanden gezien en helaas kan dan uw bestemmingsplan op schrift goed
Iijken ( hoewel er dus ook meer regelgeving in zou moeten komen m.b.t. rechtspositie
woonarkbewoners versus oevereigenaren enz.) maar wat heeft dat voor een zin als zelfs de
gemeente niet samenwerkt met notabene waternet en provincie? en dat op basis van de huidige
regelgeving er al niet eens op wordt gehandhaafd) Snapt u mijn teleurstelling? Ik heb reeds tig keer
de gemeente van voornoemde misstanden op de hoogte gebracht maar de ambtenarij gaat maar
door en door. Heeft u enig idee welke spanningsvelden er Iiggen tussen de eigenaren van de oevers
en de huurders c.q. woonarkbewoners? Voorziet het bestemmingsplan in enige rechtszekerheid
richting woonarkbewoners? Helaas niet, men stelt dan, nee dit is een PRIV/AT rechterlijke kwestie
dus daar bemoeien wij ons niet mee en dus o.a. met voornoemde misstanden als gevolg hetgeen
nogmaals Iijnrecht tegen de reeds bestaande regelgeving is.
Zoals reeds vele malen gemeld ben ik (en meerdere woonarkbewoners) te allen tijde bereid u
persoonlijk te woord te staan (reeds eerder al met o.m. mevr. M. Hoek c-s. het een en ander
besproken op mijn woonark , vele foto-s gemaakt etc. etc. met veel beloftes en nul resultaatl) om
veel meer uitleg in detail te geven, maar eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik ook nu weer weinig
verwacht. De bal Iigt bij de provincie, gemeente en waternet, die wordt niet opgepakt en dus kabbelt
het voort, misschien dat er ooit enige verbetering komt, hoop doet leven!
Tertius Aartsen
Nigtevechtseweg nr. 82 ws
3633 XW Vreeland
0654.235305 - 0294.231314- e|a@kabelfoon.nl
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Class.
Reg. Zaaklnr.
i I I l t3 l l aom,lryte
X
S'j-lcï I'tsia
l 10. l Itï ùzo vocht
te
Aan de Raad van de Gemeente Stichtse Vecht ootv.bsv.
lngek.
Betreo: zienswi'ze ontwer bestemmin s Ian Woonsche en Loe en 1 3 JLLI 2212 ê
Endelhovenlaan 1 Beh.Afj. (
U - O f'IU LO - !
c|
MAARSSEN Aantekenié|n/Kopie aan.
Vreela n , 11 jul i 20 12 c'C T o -
Geachte Ieden van de Raad,
Via deze weg willen wij bezwaar aan tekenen
met kritiek op de volgende punten
tegen het ontwerpbestemmingsplan. En wel
1. Rechtsongelijkheid
2. Doorzichten
3. Paoicipatie
4. Definitie wildgroei en
ecologische waarden
1. Het ontwerpbestemmingsplan heeft een forse mate van rechtsongelijkheid in zich
in de wijze waarop waterbewoners rechten en plichten zouden hebben ten
opzichte van oeverbewoners. Sinds 1999 vallen wij niet meer onder de
woo'nwagenwet en hebben we plichten zoals belastingen, maar gelden er wel
andere regels voor het gebruik van de oever dan voor oeverbewoners.
2. Oeverbeheerders cq -eigenaren niet woonschip gerelateerd hebben geen
verplichtingen in zake hoogte van begroeiing of plaatsen van schuren. En
blokkeren daardoor doorzichten.
3. Wij zijn van mening dat de Gemeente beperkt heeft aangestuurd op de
betrokkenheid van de bewoners. De bewonerscommissie waterwonen op de vecht
en zijarmen heeft de knelpunten benoemd, en heeft alternatieve oplossingen
aangedragen. Die zien we echter niet terug in het ontwerpbestemmingsplan. Er is
geen hooravond georganiseerd en de bewoners zijn als belangrijkste betrokkenen
niet persoonlijk op de hoogte gesteld.
4. De uitgangspunten zoals verwoord in de openingszin van het
ontwerpbestemmingsplan omvatten twee elementen. Het voorkomen vari
wildgroei en het stimuleren van de ecologische waarden. Wat er bedoelt wordt
met wildgroei is onduidelijk. Het kan niet gaan over het aantal woonschepen want
het aantal bestemde plaatsen Iigt vast. Het kan evenmin gaan om de kleurstelling
van de woonschepen. Daar waar er een zeer duidelijk kleurenbeleid was (6
schutkleuren op RAL nr. exad poogt de gemeente een soort van handreiking te
doen door dit bqleid los te Iaten maar tegelijkeoijd welstand in te schakelen bij
verandering,en aan een woonschip. Wat feitelijk juridisch weer niet mogelijk is
omdat woonschepen geen bouwwerken zijn. Ongereguleerde bebouwing van de
oever kan het ook niet zijn omdat dit reeds gemaximeerd was tot een schuurtje
van 9 M2. Wat zou er dan bedoeld worden met wildgroei? Wij weten het niet.
Op welke wijze de ecologische waarden ondersteund worden door dit beleid is
evenzo onduidelijk. De woonschepen zijn inmiddels aangesloten op het riool.
1/3
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Welke ecologische waarden worden dan ondersteund? Wij weten het niet.
Gezien het feit dat het op dit moment vakantietijd is en vele buren op vakantie zijn, is
het niet mogelijk geweest om gefundeerd te overleggen welke punten eventueel nog
meer van toepassing op ons zouden kunnen zijn en waar we in deze brief nu geen
bezwaar tegen maken. Indien er bezwaren in de zienswijzen van onze buren en/of
andere waterbewoners ook op onze situatie van toepassing zijn en niet in strijd zijn met
bezwaren die we zelf hebben ingebracht dan wil ik u vragen die bezwaren hier als
herhaald en ingelast te beschouwen.
Gelet op onze bezwaren en onjuistheden in het ontwerpbestemmingsplan, de grote mate
van rechtsongelijkheid, het gebrek aan betrokkenheid en het feit dat de middelen de
doelen niet zullen realisèren, vecoeken wij de Raad dan ook niet over te gaan tot
yaststelling van het voorliggende beste|mingsplan.
Met vriendelijke groet,
l .
Iie Verhoeff
i
a o I I en
Ilsvogelpad 19 ws 3633 DB Vreeland frans.mollenleuronet.nl
0654617323
2/3
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Ssvan Doornik
Nigtevech|eweg 1 08
3633.%W Vreeland
0294237732
0622949773
Gemeenteraad van Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE Maarssen
c in .' -
Ia
Reg. (Zaaklnr.
.2r. / $ | / o '/--:| t I |.-x-.e
sllchls:
te / 32-/ t .4 s '?- F. trecàl
lngek. ontv,bev.
1 2 JIJLI 2212
- O .
Mntek|nlngen/Kopie aan.
!
Vreeland, 10 jull
|-tceïtorea-c-tte-qp-|.t||lp-best||ng|p|n woonschqaqn Loenen |/11:02774
Geacht college,
I'loewel het prettig is dat de al jaren voortdurende rechtsonzekerheid voor woonboot
bewoners enigszins gereguleerd gaat worden door het nieuwe bestemmingsplan, valt
daar toch nog wel het een en ander over te zeggen.
Dat er jarenlang met de rechtspositie van woonscàipbewoners op qen dubiegze manier
is gemanèeùtreerd blijkt wel uit de ronduit bizarre hoeveelheid zienswijzen, rapporten,
nota's, beleidskaders waaraan ook in het nieuwe bestemmingsplan wordt gerefereerd.
Vele instanties en detkundigen hebben de laatste jaren hun licht laten schijnen over een
woonvorm die al decennia lang bestaat en die heden ten dage steeds meer als een
zinvolle aanvulling wordt gezien op de ''gewone'' manier van bouwen. Helaas nogal eens
met een zeer bedreigende uitkomst voor mensen die gekozen hebben voor deze
woonvorm en die ge'fnvesteerd hebben in het wonen op water.
De samenvattende teksten over wat er allemaal is gezegd over de Vechtstreek en in het
bijzonder de rol van de woonschepen daarin, maken het ontwerpbestemmingsplan een
zeer ambtelijk stuk en ook overigens lastig Ieesbaar. Wat wordt verergerd door wollig,
zichzelf herhalend taalgebruik en spelfouten. Bijvoorbeeld onder punt 2.2.3 ''De
beleidslijn .....vastgelegd.''
Hoewel het een on|erpbestemmingsplan betreft over Woonschepen in de Vechtstreek
blijft het vreemd te moeten constateren dat hoewel '' de a|isselende bebouwing van
boerderijen, villa's en woonboten als kwaliteit wordt beschouwd'' (p.17), de restrictieve
maatregelen vooral op woonboten van toepassing lijken te zijn. De soms pompeuze
bouw van huizen en bijgebouwen langs de Vechtoever zijn mijns inziens niet te rijmen
met de maatregelen die nu worden voorgesteld ten aanzien van schuurtjes en
erfafscheidingen bij woonboten.
Aan de ene kant is het prettig dat steigers onder bepaalde voorwaarden worden
toegestaan. Aan de andere kant is het vreemd dat een steiger van bijvoorbeeld vier
meter op niet meer dan twee palen mag staan. Dat is niet eens veilig te noemen tenzij de
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steiger extra zwaar wordt uitgevoerd. Het is opnieuw een voorbeeld van extreme focus
op ondergeschikte details. Bij mijn boot heb ik een kleine steiger van ongeveer vier
meter die om de meter gesteund wordt door twee palen. Een solide, maar zeer
bescheiden uitvoering die past bij de eveneens eenvoudige roeiboot die erlangs ligt
afgemeerd.
In het voorontwerpbestemmingsplan woonschepen Loenen van 18 april, Ias ik tot mijn
schrik dat mijn Iigplaats (Nigtevechtseweg 108) kennelijk niet bestemd was.
In de overlegreactie van de Provincie Utrecht 3.1.1. punt 11 staat ''De
woonschepenligplaats aan de Nigtevechtseweg 108 te Vreeland dient ook te worden
bestemd''. In het commentaar van de gemeente wordt deze opmerking echter niet
gehonoreerd. Op de minuscule tekening van het plangebied meen ik te zien dat
voornoemde Iigplaats inderdaad is ingetekend maar over dit puntzou ik graag
#
zekerheid krijgen.
Tot slot vind ik het verwarrend dat in het plan voortdurend sprake is van de gemeente
Loenen, terwijl dat toch een instantie is die officieel niet meer bestaat.
Met vriendelijke groet
%
cnww--|, ,
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H.S. van Duin
Angstelpad 26
3634 AM Loenersloot
Tel . 0294-232207
Email: HsvanDuin@wxs.nl
Class.
Gemeenter|d van Stichtse Vecht eeg. (zaaklnr.
On|embestemmingspl| Woonschepen Loenen Z/1 1/0731 1 .R / l l I a ..,5 | ë ...,
'''| a
Postbus 1212 stjçjase
2, I I .0. J l te s .| .0.
3600 BE M|ssen Uech:
Irwk. onw.bev,
Loe ersloot, 8 jhlj 2%21 2212 d .
Byh .AM.
.-' ja y -
Betreft: mijn ''ziens|jze'' op het ontwembestemmingspl| Woon : gen/xopie aan.
Geachte Gemeenternndsleden, 6T- ûYl-o
Na ca. 30 jnnr op woonschepen gewoond te hebben ben ik enigermate paranoïde geworden als
het over mijn ligplaats gaat. En als ik dan als eerste zin in het on|epbestemml'ngsplan
Woonschepen (OBW) |ntref ''Om |ldgroei van woonschepen tegen te gnnn'' d| klinkt dat
niet erg ge|ststellend. Is dit de manier waarop het gemeentebestum tegen de woonschepen in
haar gemeente nankijkt? Wildgroei? '
Het besttltlr van de voormalige gemeente Loenen beschouwde woonbootbewoners het zelfde
als huizenbewoners. Beide mensen, met de zelfde behoeRe nrln (woonlzekerheid, met de
zelfde plichten mnnr ook met de zelfde rechten. En dat besttztlr wms bereid die rechten ook te
verdedigen, tot nnn de Hoge Raad nnn toe.
De principiële vraag waarop ik gr|g een antwoord van u wil hebben is:
Gaat het gemeentebestuur van Stichtse Vecht dit beleid van haar rechtsvoorganger
ongewijzigd voouzeuen?
Zo ja, dan hebben we weinig discussie meer want dan verdwijnen de bemûelende en
disc|nerende voorstellen vnnzelf uit het plan.
Zo nee, wat denkt u d| te willen veranderen en waarom?
Het OBW gaat over twee verschillende dingen, namelijk de ligpl|tsen en de woonschepen
zelf met wat daar bij hoort zoals tuinen, schtlren, enz. Over beide wil ik apart wat zeggen.
Ligplaatsen.
Ongeveer het enige dat wettelijk is geregeld is, is dat li|laatsen van woonschepen vallen
onder het begrip woomrimte. Als we het dus over ligpl|tsen hebben hebben wij het over
woomuimte. lk begrijp dan ook niet de opmerking van AGv|ate|d, op pag. 32 van het
OBW, dat op de Klompweg een ''uitsteeeleid'' van toepassing is. AGv/Watemet heeft niet
het reeht zo'n beleid te voeren. Het gemcetebesour beslist over de bestemming van
woon|imte. Het enige recht dat AGV heeft is het toetsen nnn hnnr Kelzr, en daar voldoen de
schepen die nnn de Klompweg liggen, met alle benodigde verglznnl'ngen en onhef|ngen en al
10 jaar bestemd als woonbootli|l|tsen, prina nnn. Ilç begrijp het trouwens ook niet in het
licht van de uitsprnak van de heer Van Rooijen, projectleider van het project
Woonschepenknelp|ten van de provincie, gednan tijdens een vergadedng van de
gemeenter|d over |imtelijke ordening op 1 1 oktober 201 1, dat met de veml|tsing van het
woonschip Papyrus het laatste knelpunt nnn de Vecht zou zijn opgelost.
Kunnen er dagelijks ieuwe knelputen ontstaan? Kan mijn lig pl|ts morgen ook een lçnelptult
zijn?
Pagina 1 van 2







01. Inkomende documenten - 14532


Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 2


In de tweede knmer zijn de afgelopen |derhalf jaar debatten gevoerd naar nnnleiding van een
astronomische huumdjsverhoging voor woonschepen in rijkswateren. Tijdens deze debatten is
k weer een vorm van hu|besche|ing voor woonbootli|l|tsen ter sprake geweest. Dat
oo
heeft geresulteerd in een motie die de ver||oordelijke minister vraagl ltier een voorstel
aken. lk ben benieuwd wat dit gmat opleveren. Een aantal eerdere pogingen in deze
voor te m
richting, ondernomçn door sociaal voelende knmerleden, werden door mirliters van VVD en
CDA-huize resoluut van de hand gewezen met als argimlent datje woonschepen toch
eenvoudig moet ktzrlnen vemijderen als ze in de weg liggen.
Kunt u mijn paranoia een beetje begrijpen?
Woonschepen.
B ademt een sfeer als zouden de Vechtoevers vergeven zijn van woonarken die het
Het WO
ezicht op de Vecht vemesten. Een kleine berekening op bmsis van de kaartjes in het OBW
g
leert dat slechts ca. 2,5% van de Vechtoevers tusàen Nieuwersluis en Nigtevecht in beslag
wordt genomen door woonchepen.
lemand die langs de Vecht loopt of Sets zal tot de conclusie komen dat hçt het uizicht op de
Vecht voomnmelijk wordt belemmert door huizen met tuinen en efafscheidingen nnnzienlijk
hoger daù 1 meter, door bomen en door hoog opstaand riet.
Een evenwichtige analyse van dit ''probleem'' zou de discussie ten goede komen.
het ùiterlijk van woonschepen, net als nnn dat van huizen, bepaalde eisen worden
Dat aan
teld ligt voor de hand. De enige verst|dige opmerking hierover in het OBW vind ik in
ges
aragraaf 2.2.3 onder ''Gewone welst|dsobjecten''. Nnmelijk dat woongchepen gewone
P
lst|dsobjecten zijn, onderhevig nnn het oordeel van een welst|dsco|issie. Waarom
We
(1an al die |el'nzielige, bemûelende en discdml'neerdende voorscMAen die ik elders in het
OBW nnntreo Om er een pnnr te noemen:
- de maximale afmetingen
ligt. Gaat dit ook voor htlizen
een schip vervangen moet worden
- Tuinen: er moet een openbaar pad kllnnen doorje ttzin. Volgens
dat als als geen oneve|edige
van belangen van eigenaren of gebnzikers
woonbootbewoner die eigen|/geb|iker is van deze tuin
deze regeling ook voor huizen gelden?
- Een efafscheiding mag niet hoger zijn dan 1 meter. Weg
door een kleiner schip, wordt niets gezegd.
Beste|ingsregels 3.3 kan
tasting pl|tsvindt van in de omgeving nnnwezige fulzdies of
RHn
van omliggende gronden. De belangen van de
spelen dus geen enkele rol. Gaat
rivacy. Gaat deze regel ook
P
worden precies voor gesckeven, los van de plek wnnr het schip
elden? Over de vergoeding van schade die geleden wordt als
gelden voor huizen?
f arage moçt liefst voor het schip worden neergezet. Moeten woonhuizen
- Een schuur o g
traks ook hun garage voor hun voordetzr neerzeûen?
s
i ers. Van het |legaartje van voorscMRen is dat dat voorschdjR dat een steiger van 1,20
- ste g
1 2 palen (liefst w=schjëijk maar 1) gebouwd mag worden, wel het
bij 6 meter op maximaa
meest merkwudige.
- Maximaal 2 (liefst wnnmscMj|ijk ook mnnr
genoeg bij windkracht 82
1) meerpalen van max. 20
cm doorsnede. Is dat
dsleden: het zou toch zo heerlijk zijn om onbezorgd vanje woonnlimte te
Beste geme
knmn eniete .
H g ch d,
Q
H& '
Pagina 2 van 2
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LLI 2|12
Rvtze
Gemeenter|d van Stichtse Vecht 9 x. l2aaklnf. (?t..-
o.v.v. zienswijze bestemmingspl| Woo chepen Loenen Z/1 1/073 ' IS
1212 l 'A / 1 l / ça --)-:% t t Vi|.) ûl
Postbus i
2- $ .4 s j och.l
. l s.l î
3600 BE Maarssen i œtv.bt''!
is | - , .. .. , pqjz x.be|'. -
. 1
l ! 2 Jtl 1-! -2...9.-12 - ..
k- a|.,w..
Nigtevecht, l 0 juli 20 1 2 xqj (7. . o .
k! . .
||mMgea|o/
A ntnkerlinyn/Kopie aall'
Geachte leden van de Raad, l
Hierbij reageren mijn man en ik op het o rp es emmlngsp an woonsc epen'' van 1 8 april
2012, wat nu ter inzmge Iigt en o.a. betrekking heeft op de woonschepenligpl|tsen van de
voormalige gemeente Loenen.
Tot onze grote verbijstering stmat er in het ontwembestemmingspl| (vanaf nu afgekort OBP)
dat çalle woonschenen aan de KlompweR onder uitster|eleid vallen. knelpunte-n-z. iip-en via
een wi-lziainasbevoeudheid zereduceerd Fzaan worden tot nul'.
Dit alles stmd vermeld op blz. 32, pmugl-chaf 4.5.6 én op blz. 15 en 16 van de nota be|twoording inspraak
en overlegreacties. Het betrelï de zienswijze van Waternet en het antwoord van de gemeente hierop.
De woonarken in de Gemeente Loene|igtevecht worden al tien|llenjaren achte|olgd door
de provincie Utrecht en DWR (huidige Waternet) in hun wens het aantal woonarken in de
Vecht met |zienlijke aantallen te ve|inderen.
De gemeente Loenen wœs het hier niet mee eens en heeft dan ook in 2003-2004 de legale
woonarken bestemd. De gemeente Loenen alsook de woonschepenbewoners hebben toen een
juridische strijd moeten voeren tegen de provincie, die hiermee niet akkoord ging. I'Iet oordeel
van de Rmqd van State in 2004 Iuidde dat het merendeel van de woonschepen tcrecht waren
bestemd door de gemeente Loenen behoudens een aantal knelpunten. Met uiteindelijk 1 3
bewoners is jaren geleden door het RPV een Gnanciële uitkoopregeling getroffen waarbij l
bewoner nog op veml|tsing wacht naar een nieuwe woonschepenligpl|ts.
Na de uitspraak van de Rmad van State in 2004 waren de overige woonschepen eindelijk
officieel bestemd en hiermee knelpunt af.
In het beste|ingspl| van de gemeente Loenen in 2003 is wel een wijzigingsbevoegdheid
opgenomen m.b.t. de woonarken : ''Buraemeester en wethouders ziin bevoesld de bestemminkz
woonschene|i|l|ts te Vizizen in de bestemmina Natuur en Landschapsdoeleinden met
inachtneminu van het volnende: een besluit tot pl|wil'ziaina wordt niet eerder Mç-n-o-m. ç-n
nadat decene die de liklnlmats inneemt kenbaar heeh jwmaakt mee te willen werken..a|
sanerinR van de betre|ende linplaatsp'.
Waarom wordt deze wijzigingsbevoegdheid uit 2003 niet gewoon gehandh|fd in het nieuwe
bestemmingspl|? Die is door de gemeente Loenen uitgebreid getoetst nnn dejurisprudentie.
Na het ter irlzage Iiggen van het OBP van de gemeente Stichtse Vecht vanafjuni 201 2, waren
we opnieuw zeer veront|st. U moet weten dat op het moment dat dit soort regels/uitsprAen
over onze woonschepen bij ons allen een grote paniek veroocmvt, omdatje bezit meteen
dramatisch in waarde dmqlt. Wie wil er nog een boot kopen, waarover een uitster|eleid is
uitgeroepen door de gemeente. Magje ûberhauptje woonschip nog verkopen van de
gemeente na het uitspreken van uitsteeeleid?
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Na informatie ingewonnen te hebben bij de ver|twoordelijke ambtenaar, hebben een aantal
woonschepenbewoners aan de Klompweg (waaronder miin man en ik) besloten de
l|dsadvoc|t H.J.M. Bcsselink van advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
weer te vragen onze verdediging op zich te nemen en een zienswijze te schrijven, die de
gemeente onder|ssen ontvangen heeû.
Maar n|st deze juridische zienswijze willen we ook ons hele verhmal kwijt.
Ik heb op 9 juli Waternet gebeld om een uitleg te vragen over hun zienswijze in het OBP,
waarin staat dat Ealle woonschepen aan de Klompwes: onder uitsterleleid vallen. knelpunten
ziin en via een wil'zit|inu|sbevoendheid eereduceerd Raan worden tot nul' .
Toen bleek telefonisch dat wat Waternet betreft het hele verhaal in de OBP m.b.t. de
woonschepen op de Klompweg op een misvers|d / fouten is gebaseerd. Hierna heeh de heer
Mmas, van de afdeling Planadvies van Waternet, in |nvulling op zijn reeds ingediende
zienswijze een a|vullende email nrln de ver|twoordelijke ambtenaar, mevrouw Vaartjes,
gestuurd. Ik citeer de bel|grijkste conclusies uit deze email, waar ik een cc. van heb
ontvangen:
Citant 1 van de heer Mmts : ttons advies had alleen betrekking op woonschern in de
bocht van de Hinderdam. De informatie hierover was alkomstig van de provlncie
(mondeling). In het voorontwem bestemmingspl| waren de bocht en het
rechte deel aan de Klompweg apart bestemd (kaart l van het voorontwem).
In mijn heùnnering betrof kaart 1 uitsluitend de bocht bij de Hinderdam
en had ons advies daar betrekking op. Hoe het ook zij, in het ontwerp is
de gehele Klompweg, de bocht en het rechte deel, als één geheel bestemd,
w|rdoor nu per abuis het ''uitsteeeleid'' en ''knelpunt'' voor de gehele
Klompweg geldt. Dit was niet bedoeld met de opmerking. Als ik de reactie
van Waternet op het voorontwem teruglees kan hd inderdaad op deze
manier gei'ntemreteerd worden. Aan het eind van dezelfde brief maak ik
echter wel duidelijk dat het om de schepen in de bocht van de Hinderdam
gaat. De kaarten van het voorontwembestemmingspl| zijn anders genummerd en
ingedeeld dan bij het huidige ontwembestemmingspl|. waardoor het antwoord van
Waternet op andere knnrten is gebaseerd''.
Miin opmerkinR bii citaat l : belangrijk om te weten is dat de woonschepen op de
Klompweg in die bocht, tegenover het eiland Hinderdam, ook gewoon zijn bestemd
door de gemeente Loenen en dus offi' cieel bestemde ligpl|tsen zijn.
Cit|t 2 van de heer Mmas : |rverigens is het op de langere termijn reduceren van het
aantal woonschepen bij de Hinderdam niet zozeer een wens van Waternet maar een
opmerking dat hier afspraken over zijn gemmakt in het verleden met
andere partijen, ter attentie, om rekening mee te houden in het bestemmingspl|''.
Miin opmerkina bii cit|t 2 : het glmt hier om huurconîacten die de bewoners hebben
afgesloten met de verhuurder. Maar wat verhu|ders (privéorg|isaties/privépersonen)
in hun contracten afspreken lijkt ons niet geëigend om in een bestemmingspl| op te
nemcn.
Klompweg 37
1393 PJ Nigtevecht
T:0294 257755
E : astdd.wodelboeekpnmail.nl
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Ook maken we bemmar tegen de ver|dering in het ontwepbestemmingspl| m.b.t. de
omsch|jving van onze Iipl|tsen. In het huidige bestemmingspl| zijn we een
twoonschepenlinpl|ts (WLI' - met de omschrijving : tdie bestemd ziin voor het permanent
afmeren van woonschepen'. Dit lijkt ons een pmssende omschrijving. Waarom wordt deze
tekst niet gewoon gehandh|fd in het nieuwe bestemmingspl|? Waarom moet onze ligplmqts
gesplitst worden in een deel water én tuin? Daar hebben we nog geen duidelijk antwoord op
gehad. We vrezen na allejrenl|ge pogingen van de provincie Utrecht samen met DWR
(Waternet) om ons te laten verdwijnen, dat dit is voorgesteld door de provincie om nieuwe
handvaten te creëren buiten het bestemmingspl| om, om zo in de toekomst nieuwe
mogelijkheden te hebben de woonschepen toch te laten verdwijnen. Bijvoorbeeld via de
wetgeving van de provincie of via de keur van Waternet. Waannee we dan weer terug bij af
zijn, nu we eindelijk sinds 2003/2004 als woonschepen onder geb|ikelijke en gelijkwardige
regelgeving t.o.v. huizen vallen via de bestemming van de gemeente.
Tevens maken we bezwaar tegen de plannen om bij de bestemming ç'ruin 1 ' de
afwijkingsmogelijkheid voor een jmagpad mogelijk te maken. Wij hebben tuinen met eigen
grond en we vinden het een inbreuk op ons eigendom dat de gemeente deze kleine strook tuin
langs onze woonark in de toekomst openbaar zou willen gaan maken.
Verder willen we aantekenen dat het ontwembestemmingsplan tendentieus t-o-v.
woonschepen is, vol fouten en verkeerde ve-ijzingen zit. Enkele voorbeelden:
tendentieus t-o.v. woonscheoen
1 . Blz. 3 : notabene in de le zin van het OBP, van de inleiding : Eom wildgroei van
woonschepen op de wateren in de provincie tegen te gaan heeû de provincie
Utrecht woonschepenbeleid ontwiueld'.
2. Blz. 23 : men plmatst een foto bij een verh|l over de ongewenstheid van te grote
clustering van woonschepen, maar die foto is van een rij slordige, eenvoudige
woonschepen in Weesp, die daarbij bovenop elkaar liggen.
fouten
1 .
2.
3 .
Blz. 3 ; bij de omschHjving van het plangebied vergeet met de Angstel/Loenersloot
Blz. 5 : bij vigerende regelingen, ontbreekt een eigen bestemmingspl| voor
woonschip Klompweg 43.
Blz. 32 : in de Iosse nota beantwoording inspraak - en overlegreacties van 18 april
2012 staat een zienswijze van de Vechtpl|sencommissie met een pleidooi voor
een jmagpad. Deze brief en de reactie van de gemeente hierop is niet afgedrukt in
de OBP. Wel heeû de gemeente het idee omm'fnt in het OBP om in Tuinl een
mogelijkheid voor een jaagpad te vermelden.
verkeerde ve|i'lzinuen
1 . de bijgevoegde ka|nummers en de ve-jzingen in de tekst naar de kmtrten sluiten
niet op elkaar aan
Klompweg 37
1393 PJ Nigtevecht
1* : 0294 257755
E : astdd.wodelboeokpnmail.nl
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Deze OBP is door het bedrijf SAB in opdracht van én onder veran|oordelijkheid van de
gemeente gemaakt. Het logo van de gemeente ontbreekt in deze OBP, wel stmat er op elke
bladzijde onderaan de nnnm SAB en op de omslag vetgedrukt het Iogo van deze ingehuurde
instantie. We klzmlen ons niet aan de indruk onttrekken dat de gemeente een OBP heeft laten
maken, waarbij het ontbreekt aan eigen mankracht om deze OBP zorgvuldig te beoordelen en
te kunnen bewerken in de opmaat naar een gedegen detinitief bestemmingspl|.
Verder zijn wij ook a|gesloten bij de bewonerscommissie çWate-onen op de Vecht' (o.a.
Frans van Bergen). Zij ve|egenwoordigen vele woonschepenbewoners. In de |nloop naar
het voorontwembeste|ingspl| zijn zij in overleg geweest met de ver|twoordelijke
ambtenaar. Maar tussen het voorontwembcstemmingspl| en het ontwembestemmingspl|, is
er geen enkele poging gedaan vanuit de gemeente om een vervolg te geven mqn dit overleg
ondanks het verzoek dnnrtoe van de bewonersco|issie. Dit blijkt nu mede geleid te hebben
tot een nantal onjuistheden in dit OBP, die anders tijdig opgelost hadden kunnen worden. En
veel (Gn|cieel) leed hadden bespmqrd. Dit lmatste traject van voorontwem naar ontwerp is in
grote hnnqt uitgevoerd, waarom eigenlijk? We hopen dat dit verandert in het komende traject
naar het de|nitieve beste|ingspl| en dat u onze voo|tellen voor wijzigingen van het
ontwembestemmingspl| kunt opnemen in de de|nitieve versie.
We zijn gnarne bereid tot verdere uitleg en overleg.
Met dank en vHendelijke groet,
! .
Astrid Wortelboer s Hulscher
cc. collegc en wethouders van de gemeonte Stichtse Vecht
Klompweg OF
1393 PJ Nigtevecht
F .' 0294 257755
E : ast6d.wodel|ekpnmail.nl
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e . , a . j
oeachte leden van de Raad, jl
Hierbij reageren mijn man en ik op het ontweobestemmingspl| woonschepen'' van 1 8 april
2012, wat nu ter inzage Iigt en o.a. betrekking heeft op de woonschepenligpl|tsen van de
voormalige gemeente Loenen.
Tot onze grote verbijsteHng stnnt er in het ontwembestemmingspl| (vanaf nu afgekort OBP)
dat talle woonschepen mm de Klomnwec onder uitster|eleid vallen knelpunten ziin en via
een wil'zininnsbevoendheid Lrereduceerd klaan worden tot nul'.
Dit alles stmat vermeld op blz. 32, pm'agrm'tf 4.5.6 én op blz. 1 5 en 16 van de nota beantwoording inspraak
en overlegreacties. Het betreû de zienswijze van Waternet en het antwoord van de gemeente hierop.
De woonarken in de Gemeente Loene|igevecht worden al tien|llenjaren achte|olgd door
de provincie Utrecht en DWR (huidige Waternet) in hun wens het |ntal woonarken in de
Vecht met a|zienlijke aantallen te ve|inderen.
De gemeente Loenen was het hier niet mee eens en heeû dan ook in 2003-2004 de Iegale
woonarken bestemd. De gemeente Loenen alsook de woonschepenbewoners hebben toen een
juridische strijd moeten voeren tegen de provincie, die hiermee niet akkoord ging. Het oordeel
van de Rmad van State in 2004 luidde dat het merendeel van de woonschepen terecht waren
bestemd door de gemeente Loenen behoudens een mantal knelpxten. Met uiteindelijk 13
bewoners isjaren geleden door het RPV een Gnanciële uiloopregeling getroffèn waarbij l
bewoner nog op vemlutsing wacht nmar een nieuwe woonschepenligpl|ts.
Na de uitspraak van de Rmqd van State in 2004 waren de overige woonschepen eindelijk
offîcieel bestemd en hiermee knelpunt af.
In het bestemmingspl| van de gemeente Loenen in 2003 is wel een Vjzigingsbevoegdheid
opgenomen m.b.t. de woonarken : ''Buraemeester en wethouders ziin bevoeg.d de bestemming
woonschenenliapluts te wiizinen in de bestemmina Natuur en L|dschapsdoeleinden met
inachtneminq van het voleende: een besluit tot Dl||'lzieina wordt niet eerder nenomen
nadat denene die de lieolmats inneemt kenbaar heeû Stemnnk't mee te willen werken nnn
sanerina van de betre|ende linpl|ts''.
Waarom wordt deze Vjzigingsbevoegdheid uit 2003 niet gewoon gehandh|fd in het nieuwe
bestemmingspl|? Die is door de gemeente Loenen uitgebreid getoetst aan deju|sp|dentie.
Na het ter inzage liggen van het OBP van de gemeente Stichtse Vecht vanafjuni 2012, waren
we opnieuw zeer veront|st. U moet weten dat op het moment dat dit soort regels/uitspraken
over onze woonschepen bij ons allen een grote paniek veroo|t, omdatje bezit meteen
dramatisch in waarde dmqlt. Wie wil er nog een boot kopen, wmarover een uitster|eleid is
uitgeroepen door de gemeente. Magje ûberhauptje woonschip nog verkopen van de
gemeente na het uitspreken van uitster|eleid?
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Na infbrmatie ingewonnen te hebben bij de ve|twoordelijke ambten|r, hebben een m'mtal
woonschepenbewoners aan de Klompweg (waaronder miin man en ik) besloten de
l|dsadvoc|t I-I.J.M. Besselink van advocatenk|toor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
weer te vragen onze verdediging op zich te nemen en een zienswijze te schrijven, die de
gemeente ondeëussen ontvangen heeû.
Maar naast dezejuridische zienswijze willen we ook ons hele verhaal kwijt.
Ik heb op 9 juli Waternet gebeld om een uitleg te vragen over hun zienswijze in het OBP,
waarin staat dat çalle woonschepen aan de KlompweR onder uitstertbeleid vallen. knelnunten
ziin en via een wil'ziminnzsbevoecdheid cereduceerd caan worden tot nul'.
Toen bleek telefonisch dat wat Waternet betreû het hele verhmal in de OBP m.b.t. de
woonschepen op de Klompweg op een misve|tand / fouten is gebaseerd. Hierna heeo de heer
Maas, van de afdeling Planadvies van Watemet, in aanvulling op zijn reeds ingediende
zienswijze een |nvullende email aan de verrtwoordelijke ambtenaar, mevrouw Vaartjes,
gestuurd. Ik citeer de bel|grijkste conclusies uit deze email, waar ik een cc. van heb
ontvangen:
1.
Citmat l van de heer Maas : tçons advies had alleen betrekking op woonschepen in de
bocht van de Hinderdam. De informatie hierover wms afkomstig van de provincie
(mondeling). In het voorontwem bestemmingsplu waren de bocht en het
rechte deel man de Klompweg apart bestemd (knal't 1 van het voorontwep).
In mijn herinne|ng betrof kaart 1 uitsluitend de bocht bij de Hinderdam
en had ons advies daar betrekking op. I-loe het ook zij, in het ontwerp is
de gehele Klompweg, de bocht en het rechte deel, als één geheel bestemd,
waardoor nu per abuîs het ''uitster|eleid'' en ''knelpunt'' voor de gehele
Klompweg geldt. Dit was niet bedoeld met de opmerking. Als ik de reactie
van Waternet op het voorontwem teruglees kan het inderd|d op deze
manier geintemreteerd worden. Aan het eind van dezelfde brief mnnk ik
echter wel duidelijk dat het om de schepen in de bocht van de Hinderdam
gaat. De kaarten van het vooron|embestemmingspl| zijn anders genummerd en
ingedeeld dan bij het huidige on|embestemmingspl|. waardoor het antwoord van
Waternet op andere kaarten is gebaseerd''
Miin opmerkinz bii citmat 1 : belangrijk om te weten is dat de woonschepen op de
Klompweg in die bocht, tegenover het eiland Hinderdam, ook gewoon zijn bestemd
door de gemeente Loenen en dus ofticieel bestemde ligpl|tsen zijn.
Cifnnt 2 van de heer Mnn!t : tloveùgens is het op de langere termijn reduceren van het
mantal woonschepen bij de Idinderdam niet zozeer een wens van Waternet maar een
opmerking dat hier afspraken over zijn gemmakt in het verleden met
andere partijen, ter attentie. om rekening mee te houden in het bestemmingspl|''.
Miin opmerkinn bii citaat 2 : het gmat hier om huurcon|cten die de bewoners hebben
afgesloten met de verhuurder. Maar wat verhu|ders (p|véorgrisaties/pHvépe|onen)
in hun contracten afspreken Iijkt ons niet geëigend om in een bestemmingsplan op te
nemen.
Klompweg 37
1393 PJ Nigtevecht
T: 0294 257755
8 ; astdd.wodelboeokpnmail.nl
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Ook maken we bezwmar tegen de verande|ng in het ontwembestemmingsplan m.b.t. de
omsch|jving van onze Iipl|tsen. In het huidige bestemmingspl| zijn we een
twoonschepenliMpl|ts (WLJ' - met de omschrijving : çdie bestemd ziin voor het Ixrlnanent
afmeren van woonscheoen'. Dit lijkt ons een passende omschrijving. Waarom wordt deze
tekst niet gewoon gehandh|fd in het nieuwe bestemmingspl|? Waarom moet onze ligplmats
gesplitst worden in een deel water én tuin? Daar hebben we nog geen duidelijk antwoord op
gehad. We vrezen na alle jarenlange pogingen van de provincie Utrecht samen met DWR
(Waternet) om ons te Iaten verdwijnen, dat dit is voorgesteld door de provincie om nieuwe
handvaten te creëren buiten het beste|ingsplan om, om zo in de toekomst nieuwe
mogelijkheden te hebben de woonscbepen toch te laten verdwijnen. Bijvoorbeeld via de
wetgeving van de provincie of via de ketlr van Waternet. Waarmee we dan weer terug bij af
zijn, nu we eindelijk sinds 2003/2004 als woonschepen onder geb|ikelijke en gelijkwaadige
regelgeving to.v. huizen vallen via de bestemming van de gemeente.
Tevens maken we bezwa'àr tegen de plannen om bij de bestemming ç'ruin 1 ' de
afwijkingsmogelijkheid voor eenjmagpad mogelijk te maken. Wij hebben tuinen met eigen
grond en we vinden het een inbreuk op ons eigendom dat de gemeente deze kleine strook tuin
langs onze woonark in de toekomst openbaar zou willen gaan maken.
Verder willen we aantekenen dat het ontwembestemmingspl| tendentieus t.o.v.
woonschepen is, vol fouten en verkeerde ve|jzingen zit. Enkele voorbeelden:
tendentieus t-o-v. woonschepen
1 . Blz. 3 : notabene in de le zin van het OBP, van de inleiding : tom wildgroei van
woonschepen op de wateren in de provincie tegen te gaan heeh de provincie
Utrecht woonschepenbeleid ont|kkeld'.
2. Blz. 23 : men plmatst een foto bij een verhmal over de ongewenstheid van te grote
clustering van woonschepen, maar die foto is van cen rij slordige, eenvoudige
woonschepen in Weesp, die dmarbij bovenop elkaar liggen.
fouten
l .
2.
3.
Blz. 3 : bij de omschrijving van het plangebied vergeet met de Angstel/Loenersloot
Blz. 5 : bij vigercnde regelingen, ontbreekt een eigen beste|ingspl| voor
woonschip Klompweg 43.
Blz. 32 : in de losse nota be||oording inspraak - en overlegreacties van 1 8 april
2012 stmat een zienswijze van de Vechtpl|sencommissie met een pleidooi voor
een jaagpad. Deze brief en de reactîe van de gemeente hierop is niet afgedrukt in
de OBP. Wel heeû de gemeente het idee omarmt in het OBP om in Tuinl een
mogelijkheid voor eenjaagpad te vermelden.
verkeerde ve|'lzinnen
1 . de bijgevoegde knadnumme| en de ve-ijzingen in de tekst naar de kmarten sluiten
niet op elkmar aan
Klompweg 37
1393 PJ Nigtevecht T .. 0294 257755
E : astdd.wodelboeekpnmail.nl
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Deze OBP is door het bedrijf SAB in opdracht van én onder verantwoordelijkheid van de
gemeente gemnnk'f. Het Iogo van de gemeente ontbreekt in deze OBP, wel stmat er op elke
bladzijde onderlmn de naam SAB en op de omslag vetgedrukt het logo van deze ingehuurde
instantie. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de gemeente een OBP heeh Iaten
maken, waarbij het ontbreekt aan eigen mankracht om deze OBP zorgvuldig te beoordelen en
te kunnen bewerken in de opmm-tt naar een gedegen definitief bestemmingspl|.
Verder zîjn wij ook Mngesloten bij de bewone|commissie tWate-onen op de Vecht' (o.a.
Frans van Bergen). Zij ve|egenwoordigen vele woonschepenbewoners. In de manloop naar
het voorontwembestemmingspl| zijn zij in overleg geweest met de ver|twoordelijke
ambtenaar. Maar tussen het vooron|embestemmingspl| en het on|embestemmingspl|, is
er geen enkele poging gedmqn vanuit de gemeente om een vervolg te geven nan dit overleg
ondanks het verzoek daartoe van de bewonersco|issie. Dit blijltt nu mede geleid te hebben
tot een mUZGI onjuistheden in dit OBP, die anders tijdig opgelost hadden kunnen worden. En
veel (Gn|cieel) leed hadden bespmard. Dit lmatste traject van voorontwem naar ontwem is in
grote haœst uitgevoerd, waarom eigenlijk? We hopen dat dit verandert in het komende traject
naar het deûnitieve bestemmingspl| en dat u onze voorstellen voor wijzigingen van het
ontwembestemmingspl| kunt opnemen in de de|nitieve versie.
We zijn gnnrne bereid tot verdere uitleg en overleg.
Met dank en vriendelijke groet,
Astrid Wortelboer & Hans Hulscher
cc. college en wethoude| van de gemeente Stichtse Vecht
Klompweg 37
1393 PJ Nigtevecht
T: 0294 257755
E : ast|d.wodel||kpnmail.nl
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Nigtevecht, 10 juli 2012
Betreo: Zienswijze On|erpbestemmingsplan Woonschepen Loenen &11/07311
Geachte Burgemeester, Wethouders en Ieden van de raad,
Ondergetekenden hebben kennis genomen van het ter inzage Iiggende ontwerpbestemmings-
plan ''Woonschepen'' wat betrekking heeq op de Iocatie waar onze woonark ligt.
Hierbij dienen wij, eigenaren van de woonark gelegen aan de Klompweg 17 te Nigtevecht
zienswijzen in tegen het voorliggende on|erpbestemmingsplan.
1 : Wij richten ons tegen adikel 2.3.2 van de planregels waarbij ons wordt voorgeschréven dat
.'De inrichting van de tuin heeft een open karakter en een zo natuurlijk mogelijke inrichting qua
beplanting en materialen''. Een dergelijk voorschriq druist in tegen de persoonlijke vrijheid van
het individu om zijn tuin naar eigen inzicht en voorkeuren in te richten. Bovendien is hier
duidelijk sprake van een ongelijke behandeling van burgers die in woonarken wonen ten
opzichte van burgers die in andere bouwvormen wonen. Kodom een uitwas van ongewenste
overheidsbetutteling en -bemoeienis die zijn weerga niet kent en alleen al in het kader van de
zoveel geroemde afname van overheidsregels naar de prullenbak dient te worden ve|ezen.
Daarbij leidt een dergelijk voorschriq tot willekeur omdat het voor velerlei uitleg vatbaar is,
alleen al vanwege haar zeer algemene omschrijving. lmmers wat is natuurlijk? Nu in ons
Koninkrijk der Nederlanden door de eeuwen heen niet één vierkante meter grond
onomgeschept is gebleven kan hier immers van natuur geen sprake meer zijn! Alle natuur in
ons Iand is zodoende al lang cultuur geworden.
Het doel van de voorgeschreven tuininrichting is dat er doorzicht van de openbare weg naar
de Vecht mogelijk is. Die is ruimschoots voorhanden, op enkele tientallen meters afstand
bevindt zich een prachtig openbaar toegankelijk uitichtpunt met meerdere zitbanken, en sinds
kort zelfs een heuse kopie van een vroegere waterbank, direct aan de oever van de Vecht
gelegen. Bij de onderhavige Iocatie is doorzicht naar de Vecht oberhaupt een utopie
aangezien onze woonark aan de Vechtzijde op slechts enkele meters afstand wordt
afgeschermd door een ondoordringbare metershoge begroeiing op een eiland wat eigendom is
van de Vereniging van Natuurmonumenten, waar zelfs in de winter een geoefend Indianenoog
nog niet doorheen kan kijken.
-2 -
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2: Voorts richten wij ons tegen de in artikel 2.3 opgenomen beleidsregels over de maximale
afmeting voor woonarken en de minimale onderlinge afstand die in meerdere passages wordt
aangestipt. Onvoldoende is ons duidelijk wat de gevolgen zullen zijn bij vervanging van onze
woonark, bijvoorbeeld bij totaal verlies. Anders dan bij onroerend goed, zeg maar een huis op
de vaste wal, is hier niet duidelijk of een gelijke en gelijkwaardige vervanging zal worden
toegestaan. Indien dan de minimale onderlinge afstand van 5 meter voor woonarken een
harde eis blijkt te zijn, heeft dit onmiddellijk tot gevolg dat een aanzienlijk deel van het huidige
woonoppewlak dient te worden ingeleverd, in welk geval sprake zal zijn van ylanschade
waarvoor wij alsdan een planschadeclaim zullen voorbereiden en indienen bIJ uw gemeente.
3: Tenslotte richten wij ons tegen artikel 3.3 van de planregels dat de mogelijkheid bevat om
af te wijken van de gebruiksregels van de bestemming ''Tuin-1'', die onder meer is gelegd op
de tuin van ons woonschip aan de Klompweg. De gronden met die bestemming zijn volgens
adikel 3.1 bestemd voor tuinen, ontsluitingen en erven ter plaatse van de aanduiding erf', met
de bijbehorende gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde. Artikel 3.3 geeft echter de
mogelijkheid om middels een omgevingsvergunning af te wijken van die bestemmings-
omschrijving voor het toestaan van het gebruik van de bestemming 'Tuin-l''voor openbare
paden mits ten eerste geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving
aanwezige functies en waarden, en ten tweede dat geen onevenredige aantasting plaatsvindt
van de belangen van de eigenaren en de gebruikers van de omliggende gronden.
Volgens de Wet Ruimtelijke Ordening geeq artikel 3.6, eerste Iid, onder c de mogelijkheid om
bij een bestemmingsplan te bepalen dat met inachtneming van de bij dat plan te geven regels
middels een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de bij dat plan aan te geven
regels. Edhter volgens vaste jurisprudentie van de Raad van State gelden er wel degelijk
beperkingen aan de mogelijkheden om hiervan af te wijken. Voor alle duidelijkheid dient te
worden opgemerkt dat deze bevoegdheid volgens de Raad van State uitsluitend voor
ondergeschikte onderdelen van het bestemmingsplan gelden. Een a|ijkingsregeling kan -
bovendien slechts betrekking hebben op de planregels, en er kan niet worden afgeweken van
de in de Verbeelding opgenomen bestemmingen. De toepassing van een a|ijkingsregeling
mag evenmin het effect hebben dat feitelijk de bestemming van de gronden wordt gewijzigd.
lmmers er is in voorkomende gevallen zoals ook deze sprake van bestaande dan wel
verworven rechten.
Als dat toetsingskader wordt gelegd naast deze a|ijkingsmogelijkheid, dan valt in de eerste
plaats op dat weliswaar een tweetal voo|aarden is gesteld voor toepassing van deze
a|ijkingsregeling, maar dat het doel van deze a|ijkingsmogelijkheid, het eventueel herstellen
van een openbaar toegankelijk jaagpad Iangs de Vecht, feitelijk niet is te verenigen met de
bestemming van de gronden zelf. De bestemming ''Tuin'' impliceert immers een privéterrein, en
juist geen openbaar toegankelijk terrein. Feitelijk verandert de op de Verbeelding gelegde
tuinbestemming dus door de eventuele aanleg van een jaagpad. Het behoeft geen verder
betoog dat dit al een bezwaar is tegen deze a|ijkingsmogelijkheid. Daarbij geldt ook dat in het
onderhavige geval de rechtszekerheid van de belanghebbenden niet onevenœdig mag worden
geschaad. Let wel, we hebben het hier over de tuin waarvoor wij het privégebruik hebben
-3 -
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middels een Ianglopende huurovereenkomst over deze grond. Nu nergens uit blijkt dat de
Gemeente voornemens is om deze grond te onteigenen, en het bestemmingsplan geeft aan
dat deze een conse|erend karakter heeq, is uitoefening van deze bevoegdheid binnen de
planperiode feitelijk uitgesloten.
Overigens is het opvallend dat in dit verband adikel 3.3, onder b bepaalt dat geen
onevenredige aantasting van de belangen van de eigenaren en gebruikers van de omliggende'
gronden mag plaatsvinden, maar dat de belangen van ons als gebruikers van deze grond
kennelijk geen enkele rol spelen. Een dergelijk voornemen van drastisch ingrijpen in de
privésfeer van de burger van overheidswege, gaat elke vorm van redelijkheid en billijkheid te
buiten.
4: Gelet op al onze vorenstaande bezwaren die zijn verbonden aan voormelde artikelen van
de planregels, verzoeken wij u af te zien van uw voornemen deze op te nemen in het
definitieve bestemmingsplan. Indien ooit de aanleg van een openbaarjaagpad Iangs de Vecht
realistisch wordt, dan dient daarvoor een afzonderlijke bestemmingsplanprocedure dan wel
een afzonderlijke omgevingsvergunningprocedure te worden gevolgd.
Verzoeke onze vorenstaande zienswijzen bij de vaststelling van het bestemmingsplan te
betrekken, en het bestemmingsplan op de door ons bedoelde wijze gewijzigd vast te stellen.
Gaarne van u vernemend.
Hoogachtend,
|.|. EE rtl r)
*
J&
*;
C. Drop
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L.M. Hellinnef-Ho|off,
E. Tromp-Ho|o|
Singel 42,
3633 CS Vreeland
Gemeenter|d van Stichtse Vechk
Ontweo bestemml'ngspl| Woonschepen
Postbus 12 12
'-c ! a a : .
f
pt |5:| # 5| |,)| -' -' ''|.)k,! |4 j| -)'j -| ,-
à l l ! 1 ,.,::| ! t ?
f
l çat)
4 . I :, . .
'- l 1.2. I I t./ 6 ...% G i' ''.,là'.lct.-l|se
f . ! t r -. t . .! 7.
f . Q'L ..
I r 1 ge. . -'-'-'-'
| û|w.bil.... .t
1 1 JLLI 2212 ç/
BelnAfc!. .-. -
uâ-rpnts,. |80
Vreelnnd, 9 J-uli 20 -- -
ntekenklgen-paje aan.
, . . ... j
j - ,- f
? ett te
'% j
Loenen Z/11 . 34 !-
3600 BE Mnnmsen.
Geachte Gemeenter|d,
Zienswjze op bovengenoemd ontwem bestemmlgspl|.
Afgelopen week heeA men mij opmerkznâm gemnnkt op bovengenoemd ontwem
bestemml'ngspl| en hebben wij de plnnnen in het oude Gemeentehis van Loenen nnn de
Vecht lmnen inzien.
Sinds 1986 hebben wij een stnkje grond in bezit gelegen in de Nes, Kqdnntraal bekend onder
Vreeland B 988, voorheen in eigendom van onze vader, A. Honhoff.
Wij gebntiken dit stllkje voor recreatieve doeleinden en Zjn als zodnnig ook opgenomen op
de inventân'satie van de Nes-lijst d.d. 3 juni 1997, onder.ve|elding van ligplaats
recreatiescMp''
Op de tekening, die bij het plan bijgevoegd is komen wij geen enkele nnnkkening tegen die
deze bestemming ook nnngeeft.
Wij verzoeken u deze omissie recht te zetten en de nnnteke|ng çt ligplaats recRatiescMp'' op
te nemen in de bijgevoegde tekening.
Wij blijven hd o|echwnnrdig vinden dat zowel ten Noorden als ten Zuiden ç woonschepen''
die veel later zijn komen Jmnvaren, gelçgaliseerd zijn en wij elke keer weer onze Rchten
moeten blijven verdeégen.
Hoogachtend, :,2-..-- )
' œ!
L.M. Hellin|ef-Ho|o|
E. Tromp-Ho|off
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Re9. lzaak)Ar.
z / t | / c''-')- :5 t ( . ..--.7--'-
. ..... ;. nvs?
' l î =) d H S'J l .' .-'ch:
1|1
p , .. .
lr.1peq.. ohik,..bev.
Bezorgen tegen bewijs van ontvangst op 12 juli 2012
1 2 Ja L1 2212
Aan de Raad van de Gemeente Stichtse Vecht
. àeh.Afd.
Betreft: zienswi 'ze ontwer bestemmin s Ian Woonsche en Loenen - -
Aantekenfi..é 'ih,h':'.opie aan. l
Endelhovenlaan 1 . ;
Nj.
MAARSSEN ' , j
Nigte e , '
Geachte leden van de Raad,
Wij tekenen bezwaar aan tegen het ontwerpbestemmingsplan. Naast de concrete schade
die wij zullen Iijden mocht dit plan onveranderd doorgevoerd worden en de daarop
volgende planschade procedure beschrijven wij tevens onze grootste kritiekpunten.
Wij adresseren de volgende vier punten :
1. Afmetingen woonschepen cq. Iengte-voor-hoogte beleid
2. Doorzichten
3. Participatie
4. Definitie wildgroei en ecologische waarden
Daarna geven wij de schade aan (5) die dit plan tot gevolg heeft voor onze specifieke
situatie en doen wij suggesties hoe de schade beperkt kan worden (6) en hoe een aantal
de beoogde effecten van dit bestemmingsplan wel, dan wel beter, gerealiseerd kunnen
worden (7).
5. (PIan) schade
6. Voorkomen van schade
7. Suggestie tot bereiken
van de gestelde doelen
1. Het zogenaamde Iengte-voor-hoogte beleid is afgeleid van beleid uitgestippeld
door de Provincie Utrecht. Het doel van dit beleid is om %linten' van woonschepen
te doorbreken. Zodra een woonschip Ianger dan 18 meter vervangen wordt door
een woonschip van maximaal 18 meter ontstaan er 'gaten' tussen de
woonschepen die 'de muur van woonschepen' doorbreekt. Om eventueel verlies
aan woonruimte te compenseren mogen twee bouwlagen gerealiseerd worden.
Doorgaans verliest een eigenaar hierdoor geen woonruimte en wordt geen schade
geleden. In onze situatie Iijden wij echter wel woonruimte verlies, ontstaat er ook
geen 'gat' in een Iint van woonschepen omdat ons woonschip solitair Iigt en
ontstaat er ook geen extra doorzicht omdat ons woonschip haaks op de Vecht Iigt.
2. Een van de beoogde effecten van het Iengte-voor-hoogte beleid is het ontstaan
van %gaten' in linten van woonschepen. Omdat er echter schuren in de tuinen
staan, en die staan niet midden in de tuin voor het woonschip maar aan de rand
van de tuin sorteert het beleid geen effect. Daar waar het doorzicht zou moeten
ontstaan ontneemt een schuur dat doorzicht. Schuren zullen ook niet verplaatst
worden omdat daarmee de gebruiksmogelijkheden en daarmee de waarde van de
tuin zouden afnemen.
1/3
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3. Wij menen dat de Gemeente onvoldoende aangestuurd heeft op paoicipatie. De
bewonerscommissie waterwonen op de vecht en zijarmen heeft gepoogd de
pijnpunten te adresseren, alternatieve oplossingsrichtingen aan te dragen maar
daar is bitter weinig van tot uiting gekomen in het bestemmingsplan. Er is geen
hooravond georg|niseerd en de bewoners zijn als belanghebbenden niet
persoonlijk ge'l'nformeerd.
4. De uitgangspunten zoals verwoord in de openingszin van het
ontwerpbestemmingsplan omvatten twee elementen. Het voorkomen van
wildgroei en het stimuleren van de ecologische waarden, Wat er bedoelt wordt
met wildgroei is onduidelijk. Het kan niet gaan over het aantal woonschepen want
het aantal bestemde plaatsen ligt vast. Het kan evenmin gaan om de kleurstelling
van de woonschepen. Daar waar er een zeer duidelijk kleurenbeleid was (6
schutkleuren op RAL nr. exact poogt de gemeente een soort van handreiking te
doen door dit beleid Ios te Iaten maar tegelijkedijd welstand in te schakelen bij
veranderingen aan een woonschip. Wat feitelijk juridisch weer niet mogelijk is
omdat woonschepen geen bouwwerken zijn, Ongereguleerde bebouwing van de
oever kan het ook niet zijn omdat dit reeds gemaximeerd was tot een schuurtje
van 9 M2. Wat zou er dan bedoeld worden met wildgroei? Wij weten het niet.
Op welke wijze de ecologische waarden ondersteund worden door dit beleid is
evenzo onduidelijk. De woonschepen zijn inmiddels aangesloten op het riool.
Welke ecologische waarden worden dan ondersteund? Wij weten het niet.
5. (Planlschade. Zoals verwoord in het ontwerpbestemmingsplan wordt doorgaans
geen schade geleden als een woonschip wordt vervangen door een woonschip van
18*6 mtr met twee woonlagen. In onze situatie echter wel. Volgens een door de
bestuursrechter getoetste waardering van ons woonschip Iijden wij een schade
door afname van het woonoppewlak (BVO) en een reductie van het Iigrecht
(strekkende meters). Op basis van die waarderingsgrondslagen, en zoals de
Gemeente deze zelf hanteert voor de onroerende zaak belasting, Iijden wij een
schade van minimaal C 225.000. Indien de Gemeente dit
ontwerpbestemmingsplan doorzet zijn wij genoodzaakt een harde planschade
procedure te moeten gaan voeren terwijl dit niet onze voorkeur heeft.
Wij wensen een voorbehoud te maken aangaande wijzigingen die doorgevoerd
zijn aangaande de tuin. Daar waar de tuin in het vigerende bestemmingsplan
bestemd is als Woonschepenligplaats (WL) wordt onze tuin in het
ontwerpbestemmingsplan bestemd als Tuin-z. Wij menen dat onvoldoende is
uitgelegd wat de consequenties hiervan zijn. Wij menen dat de Gemeente die
informatieplicht wel heeft. In onze ogen dient in de situaties Tuin-z eveneens
maatwerk nagestreefd te worden.
6. Deze schade kan voorkomen worden door op voorhand die situaties te benoemen
waar aantoonbaar schade gaat ontstaan en daar op voorhand een maatwerk
oplossing op te stellen. Daar waar de Provincie Utrecht in 2010 - 2011 bereid was
om juist die situaties te gaan bekijken waar schade ontstaat omdat in die situaties
het beleid het doel voorbijschiet hebben wij het gevoel weer van voren af aan te
moeten beginnen. Het Iengte-voor-hoogte beleid sorteert namelijk niet het
beoogde resultaat qua doorzichten en dient al helemaal geen schade te
berokkenen voor direct betrokkenen.
2/3







01. Inkomende documenten - 14591


Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 3


7. Hetgeen waar eigenaren en gebruikers van woonschepen en bijbehorende oevers
zich ernstig aan ergeren is een beleid dat zo gericht is op doorzichten. Op basis
van 150 woonschepen met een gemiddelde oeverlengte gebruik van 25 mtr. gaat
dit beleid over 3.750 mtr oever waar wellicht 2,5 mtr. oeverruimte per woonschip
vrij kan komen. Het gaat dus om 375 mtr. zijnde 0,0426% van de totale
oeverlengte van de rivier de Vecht. Beleid gericht op slechts 0,0426% van de
oeverruimte dat nota bene geen effect zal sorteren, behalve dan grote ergernis,
juridische procedures en trucks die uit de kast zullen worden gehaald. Schuren
worden gerepareerd in plaats van vervangen waardoor een overgangsbeleid geen
effect heeft.
Indien doorzichten daadwerkelijk zo belangrijk zijn om de beleving van de
Vechtstreek te optimaliseren dienen reeds bestaande doorzichten geoptimaliseerd
te worden, Dat kan door onderhoud te verrichten en door bankjes en picknick
tafels te plaatsen, door aanlegplaatsjes te creëren. AI het andere wordt ervaren
als woonboot bewoners pesten ten faveure van fietsers en mensen op bootjes op
de Vecht. De bewonerscommissie kan u en de Gemeente als experts adviseren
waar welke verbeteringen aangebracht kunnen worden met een optimaal
resultaat.
Ten slotte merken wij nog op dat het buitengewoon ongelukkig is dat het ontwerp in de
vakantieperiode ter visie is gelegd. De tijd voor overleg met medebewoners van de
Vreelandseweg en de Klompweg heeft in dat verband ontbroken. lndien en voor zover de
bezwaren in de zienswijzen van onze al dan niet naaste buren ook op onze situatie van
toepassing zijn en niet strijden met de bezwaren die wij zelf hierin tegen het
ontwerpbestemmingsplan naar voren hebben gebracht, moeten die bezwaren hier als
herhaald en ingelast worden beschouwd.
Gezien de bezwaren en onjuistheden in het ontwerpbestemmingsplan, het gebrek aan
pa/icipatie en het feit dat de doelen aangaande doorzichten niet gerealiseerd zullen
worden het verzoeken wij de Raad dan ook niet over te gaan tot vaststelling van het
voorliggende bestemmingsplan,
!
Met vriendelijk gr eb, '
.
Mirjam van 't Kloo er
Vreelandseweg 65, 1393 PD Nigtevecht, ron@vanbekkum.ora 06 5353 6995
n van Bekkum
3/3
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Gemeenteraad van Stichtse Vecht
Ontwerpbestemmingsplan Woonschepen Loenen Z/t1/07311
Postbus 1212
3600 BE Maarssen
Onderwerp zienswijze Ontwerpbestemmingsplan woonschepen
clàss.
Reg. (Z-aaklrv.
X1 l l l ojz l | -ee-,-
slichlsp
te l lxl 1: |s'.y yocu
%
'If+K. Onh/.bëv.
' 1 1 Ja L1 2212 -|
ie eè/yjtis, 10-07-2012 -
N k
Aantek|ingerï/Kœl aan.
, a> l
rcff j
N
1
Geachte Gemeenteraad,
de
Hierbij deel ik u mede dat ik ook de 2 versie van het ontwerpbestemmingsplan woonschepen ver
beneden de maat vind en dat het feitelijk onjuistheden bevat. Mijn voorstel zou zijn om het buro die
dit plan in elkaar heeft gezet per direct te ontheffen van hun taken omdat ze totaal geen kennis van
zaken hebben, geheel onbekend zijn met woonarken en vooringenomen zijn.
Ik ben hoogleraar bij de Universiteit Utrecht, en ben zo doende aardig op de hoogte van
beleidsstukken en woon bovendien al meer dan 30 jaar op het water. De Gemeente Wijde Meren
heeft mij verschillend: malen om advies gevraagd (met name tijdens de baggerproblematiek) en ik
heb ook in vele commissies gezeten die het water en woonarkenbeleid aangingen/gaan.
Zvj p.çgpment-qqdie aapgeven dat dit rapport ver beneden de maat is staan hieronder.
1) Het buro steekt heel veel moeite en tijd in het beleid om doorzichten te krijgen bij
woonarken (en niet bij huizen) en stelt daarvoor ingewikkelde contructies op van maten en
Iokatie.waar de sciuur moet komen te staan. Het buro heeft echter nooit uitgerekend
hoeveql % van de oever door deze maatregel aan doorzicht gewonnen wordt, In mijn vorige
brief heb ik dat wel gedaan en dat is hooguit 1 procent doorzicht van de totalë oevers van de
Vecht in de Gemeente de Stichtse Vecht. Mijns inziens hoeft daar niet z'n ingewikkelde
constructie voor bedacht te worden en zeker niet z'n duur buro voor ingehuutd te worden.
Had de Gemeenteraad hier niet om moeten vragen?'?? Wat is nu eigenlijk de wiôst?
2) Wat juridisch niet klopt, is dat er een verschil aangebracht wordt tussen Iegaàl en bestemde
woonarkbewoners en woonhuisbewoners aan de Vecht. Dit is rechtongelijkheid en'dat kan
niet in Nederlandl Als dit beleid zo blijft dan zal ik dat zeker gaan aanvechten bij de rechter.
Kap de Gemeenteraad wel Ieven met een dergelijke rechtongelijkheid tussen woonark en
woonhuis bewoners: allen gelijkwaardige inwoners van de Gemeente Stichtse Vecht?
Hoe zou het overkomen als alle autochtone mensen binnen de Gemeente Stichtse Vecht hun
, schuur naast hun woning mogen zetten en alle allochtone mensen de schuur koor hun huis
moeten zetten?
3) Waar het rapport totaal aan voorbij gaat is dat een groot aantal woonarkbewoners eigen
water heeft. Dit heeft zekerjuridisch implicaties. Wil de Gemeenteraad dit niet Iaten
uitzoeken wordat het plan in gang gezet wordt?
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4) Er wordt op geen enkele manier beargumenteerd waarom er een verschil gemaakt wordt in
Tuin 1 of Tuin 2. Weet de Gemeenteraad de redenenen eigelijk wel? Hadden hier geen
vragen over gesteld moeten worden?
5) De aanhef in het ontwerpbestemmingsplan woonschepen bij het begin van de Inleiding 1,
Aanleiding 1.1, Punt 1.1.1. is: Om wildgroei van woonsehepen op het wateren tegen te gaan
heefl de Provincie Utrecht woonschepenbeleid ontwikkeld. Indien er een beleidsplan voor
huizen wordt geschreven is de openingszin van het beleidsplan dan ook Om wildgroei van
huizen te voorkomen---Buiten dat het uiterst tendentieus is om zo te openen, is het om twee
redenen feitelijk onjuist en het buro had dit niet zomaar moeten copy/pasten. De zin is
verschrikkelijk gedateert. De Iaatste 30 jaar zijn er alleen maar woonarken verdwenen uit de
Vecht en er is geen enkele woonark bijgekomen. In tegenstelling tot wildgroei is er reductie!
Bovendien is dit helemaal niet de rede dat dit ontwerpbestemmingsplan wordt
gemaakt/ontworpen.
6) Een ander voorbeeld dat het buro zeer suggestief te werk gaat en geen verstand van zaken
heeft, zijn alle foto's op blz 23.
Foto 1 Modern solitair qeleqen woonschip. Solitair klopt niet, ark ligt gewoon midden in
Loenen tussen andere woonarken,
Foto 2 Clustering van woonschepen. Foto is gewoon ergens vandaan getrokken, het is in
ieder geval niet een voorbeeld uit de gemeente Stichtse Vecht,
Foto 3 Historisch woonschip. Dit is geen woonschip, daar woont helemaal niemand. Dit is een
historisch monument van meer dan 100 jaar oud, dat ziet zelfs een kind.
Had de Gemeente raad niet het e.e.a. moeten checken?
Kortom, het rapport is suggestiet het buro is niet deskundig en heeft geen gevoel voor
woonarken! Bovendien had de Gemeenteraad zich meer moeten verdiepen in de materie omdat
de bewoners van woonarken een significant deel uitmaken van de inwoners van de Gemeente de
Stichtse Vecht (hoeveel eigenlijk?)
'vriendelijke gro t, '
ert Folkerts
Mijndensedijk 41a
3631NS, Nieuwersluis
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( cjas.s.
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S'llchlsê
te l 1|1 Ikl zi: vechv
Aan de Gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht
lnzake Ontwerp bestemmingsplan Woonschepen Loenen N11/073 |k. Ontv.bev.
postbus 121a 1 l JLLI 2212 )
3600 BE Maarssen. ae:.AM. ,
p j,,-m: . otnj,ttn
Aantekeninjén/Kose aan,
Vreeland, 10 juli 2012 ekljcz-'
l
Betreft: inbrengen zienswijze m.b.t. ontwerp bestemmingsplan woonschepen Loenen.
Geachte Ieden van de |aad
Het voorliggende ontwerp bestemmingsplan woonschepen van de gemeente Stichtse Vecht
handelt in belangrijke mate over afmetingen, kleuren, bijgebouwen, etc. van woonboten en in de
directe omyeving ervan.
Bepaald niet onbelangrijk.
Maar toch meen ik dat er sprake is van aspecten binnen het ontwerp bestemmingsplan waaraan
een nog zwaarder gewicht dien te worden toegekend. Aspecten ook met een veel grotere
problematiek. Zaken die in dit ontwerp bestemmingsplan nauwelijks of niet aan de orde komen en
er een ander Iicht op kunnen doèn schijnen.
Ik richt me in dit verband in het bijzonder op mijn eigen woonbuurt, de woonarken aan de
Nigtevechtseweg te Vreeland, maar de problematiek waar ik u op ga duiden speelt binnen het hele
Vechtgebied.
Ik neem u even mee terug in de tijd. Terug naar het ontstaan van het Iaatste bestemmingsplan
(buitengebied') m.b.t. de woonarkproblematiek. Ergens in 2003/2004.
Gemqend werd dat aan het gesleep met de tot aan dat moment toe met tijdelijke vergunningen
afgemeerde woonschepen een eind moest komen. Er moest meer rechtszekerheid voor de
woonbootbewoners cq. de rechthebbenden op de Iiqplauts komen.
En hoewel dat gesleep ook niet alles was, er zat ook een positieve kant aan.
Een Iigplaats kon in de tijd van vèèr de opneming in het toen nieuwe bestemmingsplan
buitengebied Loenen in ieder geval, bijvoorbeeld in het geval een oevereigenaar geen boot meer
voor zijn deur wenste, eenvoudiger ''omgezef' worden naar een Iigplaats elders.
Het belang van de woonbootbewoners speelde een grote rol.
Maar het bestemmingsplan buitengebied 2003/2004 werd vastgesteld en het overgrote aantal
woonprken op de Vecht werd ingetekend.
Hoera werd er hier en daar geroepen.
Pas op, waarschuwden de Provincie Utrecht en het Waterschap AGV. Pas op, er zijn heel veel
woonschepen nu definitief en Ietterlijk en figuurlijk ''vastgeketend'' aan de vele particulière
oevereigenaars. En die hebben zo hun eigen grillen, grollen en gewoontes.
Ook ondergetekende waarschuwde met de Provincie en Waternet toen al voor de gevolgen.
Mpar de gemeente, toên nog gemeente Loenen aan de Vecht, was van mening dat als dat dan toch
een probleem zou opleveren, bijvoorbeeld de ontsluiting van een woonark op de openbare weg,
dat een en ander dan maar privaatrechtelijk uitgevochten diende te worden.
Het was een zaak tussen de oevereigenaar en de rechthebbende van de ligplaats c.q. eigenaar van
de woonark.
Maar de oevereigenaars hebben, als eigenafen van grond, natuurlijk ook zo hun rechten. En de
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gevolgen daarvan beginnen zich al maar meer af te tekenen en hier en daar neemt een en ander
een meer d'esastreuze vorm aan.
Oevereigenaren die geen ontsluiting van een woonark meer willen, maar de ligplaats voor hun deur
ook niet kwijt willen (pianschade), of oevereigenaren die eenvoudigweg stukjes oever, voorheen
gehuurde tuin behorend bij een woonschip, weer in eigen beheer nemen en daar separate stukjes
recreatieve oever van maken (inclus|ef beschoeiing, berging en hekwerken). Dit Iaatste impliceert
de teloorgang van grote stukken natuurvriendelijke oever, staat op zeer gespannen voet met zowel
het provinciale als ook gemeentelijke beleid om de natuurvriendelijke oevers vooral in tact te Iaten,
en heeft ovêrigens veel in zich van het ''voorsoneren'' in de richting van het inpikken van hun hele
oevereigendom (de aan de woonbootbewoners verhuurde tuinen), het feitelijk ''wegpesêen'' van de
woonbootbewoner en zich langs die weg te ''verr#ken'' met ook de handelswaarde van de ligplaats
en soms zelfs nog meer dan dat, de woonboot.
Om verder. nog maar niet te spreken over het begrip ''doorzichten vanafde weg op de Vecht en
omgekeerd'' een begrip waar zowel de Provincie Utrecht, Waternet als de Vechtgemeenten de
#
mond vol over hadden en hebben. Ze sloten er zelfs ooit een nog steeds van toepassing zijnd
convenant over af. Bij woonbootbewoners en alle regelgeving dienaangaande, zoals ook weer in
het thans voorliggende ontwerp bestemmingsplan, wordt er voo|durend op gewezen en ge- en
verboden voor ontwikkeld.
Maar hoe zit het dan met de woonhuisbewoners en oevereigenaars. Hebbén die dan de vrije hand?
Komt u, geachte Ieden van de Raad, eens polshoogte nemen op de Nigtevechtseweg te Vreeland.
Bijvoorbeeld in de omgeving van de huisnummers 92 en 94. En beoordeelt u dan zelf het effect van
de ongelijkheid in regelgeving. Het zicht op de Vecht is sedert enkele jaren (nieuwe situatie ten tijde
van vigerend bestemmingsplan) door een volkomen uit de toon vallende en overdaad aan
beplànting over honderden meters verdwenen.
En we dronken een glas, we deden een plas en al1es........
Su|estie 1:
|ees ook ih het Jeval met het doorzkht vqnaf de onenbare weq op de Vecht dauï wuur het uuat
om wonen op de wul dun wel oevereiqenaurs alen bii het verlenen van beplantinqs- en
omqevinqsverqunhinqen en zie toe op nalevinq vun de reqelqevinq en verqunninqen
(HANDHAVINGI)
Wat is nu dan die actuele dan wel dreigende situatie?
Een woonbootbewoner die rechtszekerheid door de locale overheid in het vooruitzicht is gesteld,
maar het moet doen met de onwillige oevereigenaar. Bijvoorbeeld via uiterst onredelijke
huurverhoging voor de oeverhuur, het stellen van onredelijke eisen m.b.t. het onderhoud van de
oever door de woonbootbewoner (niet zijnde de eigenaar van de grond) en zelfs het annexeren van
oeverpercelçn t.b.v. eigen gebruik. Op die manier wordt afbreuk gedaan aan de
natuuwriendelijkheid van de Vechtoever en bovendien is veelal sprake van strijdigheid met het
vigerend bestemmingsplan. De oevereigenaar |ebruikt het eenvoudigweg als chantagemiddel:
immers de desbetre|ende woonbootbewonèr, die ongewenst een stuk tuin dient af te staan, is
voor de ontsluiting van de woonark gelijktijdig ook weer afhankelijk van diezelfde oevereigenaar! !!)
En wat gebeurt er als de privaatrechtelijke weg, het 'êbevechten'' van een permanente ontsluiting
van de woonboten, een ontsluiting die ook door de provincie Utrecht en het Waternet in woord en
op schrift wordt voorgestaan, geen succes oplevert?
Los van de hoge rekening aan juridische bijstand komt de woonbootbewoner dan weer terug bij de
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gemeente. Dezelfde gemeente die hen, zoals eerder gesteid, dpor de intekening van woonboten in
het bestemmingsplan, aan de oevereigenaren heeft ''vastgeketend''. De woonbootbewoners zijn
gijzelaars van de oevereigenaren geworden. En dat terwijl juist zij, die woonbootbewoners, over
het eigendom van het verhandelbare recht van de Iigplaats en hun woonschip beschikken (NB. We
spreken hier over heel veel woonbootbewoners die Iangszij private grond zijn afgemeerd! !)
Veel stress, veel Ieed, hoge rekeningen en een enorm kapitaalsverlies is het gevolg.
Dus opnieuw terug naar de Gemeente.
Wat gaan zij hier aan doen?
Het kan toch niet zo zijn dat diezelfde gemeente die de woonarkbewoners rechtszekerheid belooft
door de woonschepen in het bestemmingsplan in te tekenen, daarbij over het hoofd ziet dan wel
voor Iief neemt dat die woonbootplekken wel over private grond een ontsluiting dienen te hebben,
vervolgens de woonarkbewoners in de kou laten staan (geen ophefïen van de ene plek ën het
creëten van een andere plek, planschadeclaims op woonarkbewoners afwentelen, en ze ook nog
een keer met grote onvoorziçne investèringen en kapitaalverlies opzadelt).
Dit kan niet waar ziinl!
Dat was mijn eerste reactie.
Maar in het nieuwe ontwerp bestemmingsplan Iees ik daar niets over.
Bij de inspraakreacties wordt er bij reaetie- 37. die overigens eveneens uit gaat van de situatie aan
de Nigtevechtseweg te Vreeland, nog eens nadrukkelijk door een inspreker op gewezen. Maar de
gemeente doet het in zijn commentaar er op opnieuw af als dat dit een privaatrechtelijke
aangelegenheid is.
Maar ik heb u hiervoor aangegeven dat die weg dus dood dreigt te Iopen.
Wat dan?
Een ligplaats, bijvoorbeeld op grond van artikel 4 lid 7 van het bestemmingsplan buitengebied
2003/2004, opheffen en eldets op de Vecht op een passende plek Iaten terugkeren?
Oei, redeneert de gemeente, dat kon dus wel eens planschade gaan opleveren m.b.t. bijvoorbeeld
de op te heffen Iigplaats.
Maar is het niet zo dat de |emeente in een eerdere fase. met het vaststeilen van het bp 2003. zelf
die bui van de planschade heeft |ecreëerd? Er is toen al voor |ewaarschuwd. Door
wobnarkbewoners. door de provincie U'recht. door Waternet.
Het kan toch niet zo zijn dat de gemeente naast het kapitaalverlies van woonbootbewoners (qua
infrastructuur van een Iigplaats), na de hoge kosten van het voeren van een privaatrechtelijke strijd
om een blijvende ontsluiting van een w|onark te bewerkstelligen, nu ook nog een keer
eenvoudigweg voor de planschade de rekening bij de woonarkbewoners denkt neer te leggen'?.
Wie, zo vraag ik u, Ieden van de Raad, wie heeft dit probleem nu ten principale gecreëerd?
En eenzelfde onvoorziene situatie dreigt nu, daar waar oevereigenaars stukken oeverland behorend
bij een woonboot (eenvoudigweg omdat zij de eigenaren zijn) hebben verkaveld om langs die weg
delen van het perceel oever behorend bij een woonboot voor een totaal ander gebruik dan die van
''tuin behorend b# een woonboot'' inpikken. Er wordt een afzonderlijke recreatieve bestemming aan
die stukjes gegeven, incl. een hardhouten beschoeiina dapr waar eerst sprake was van een
natuurvriendeli'lke oever, inclusief een---uber inm daar waar er slechts één bergin| per
woonbootpèrceel is toegestaa-n. inclusief hekwerken, afmeerconstrudies voor niet toegestane
recreatieoaartuiaen en intussen is één p-e-r-çeel oeverdiik zelfs van een kunstgrasbedekking voèrzien.
Deze ontwikkeling staat echter niet los op zich. Het moet in de ogen van ondergetekende gezien
worden als de voorbereiding op het volledige gebruik van het oevereigendom door de
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oevereigenaar. Zoals ik eerder in dêze zienswijze aangat het betreft hei ''voorsorteren'' naar
annexatie van de hele oever, de Iigplaats en het Iiefst ook de woonboot.
En de gemeente? Wat doet te gemeente hier aan?
En wat valt hier nu aan te doen, geachte leden van de Gemeenteraad Stichtse Vecht?
Naar mijn idee biedt het voorliggende ontwerp bestemmingsplan wel een mogelijkheid.
Zoals in artikel 4 Iid 7 van het bestemmingsplan buitengebied 2003/2.004 de mogelijkheid wordt
eboden om een bestaande Iigplaats op te heffen ten faveure van het herstelen van oude
natuurwaarden, zo zou naar mijn overtuiging ook een uitbreiding van dat artikel in het thans
voorliggende ontwerp bestemmingsplan kunnen worden toegepast.
Su||estie 2:
Ik denk dan bijvoorbeeld aan de toevoeging in het bestemmingsplan dat, indien de ontsluitinq van
een woonurk. zlinde een uitweq over het-o-everland. niet Ianqer qeqarandeerd kan worden. de
Iiqplaats op die bewuste Iocatie opqeheven kan worden ten faveure van een elders op de Vecht
nuder te bepulen nassende nlek.
Mochten daar thans door bijvoorbeeld oevereigenaren bezwaren tegen zijn dan is juist dit moment,
het moment van het herzien van het bestemmingsplan woonschepen Loenen, daar het juiste
moment voor.
Maar mocht u een andere mogelijkheid zien, in ieder geval anders dan woonarkbewoners telkens
weer voor alle daarop slaande oevergeschillen naar de rechtbank te sturen, dan juichy
ondergetekehde dat vanzelfsprekend ook van harte toe.
M|ar, het dient nogmaals nadrukkelijk gesteld te worden, het kan niet zo zijn dat met de
rechtszekerheid Qan de woonarkbewoners door een op dit punt volkomen falend ontwerp
bestemmingsplan woonschepen Loenen een Ioopje wordt genomen.
Ik meende met deze zienswijze u, als Ieden van de Raad, van mijn ongerustheid in kennis te moeten
stellen.
Een heg, een haag, een schuur, een bijbootje, de kleur van een woonark, de goot- en nokhoogte,
het is allemaal heel erg belangrijk maar wat heb je er aan als je niet van je woonark op de openbare
weg kunt komen.....
Ik ben overigens verder gaarne bereid zo nodig mondeling met Ieden van uw Raad in gesprek te
gaan. Mocht u vragen hebben of aanvullende informatie willen hebben dan sta ik voor u klaar.
Hoogachte d
A. van Wijhe
Nigtevechtseweg ws
3633XW Vreeland
Tel. 0628884516
wijhe@worldonline.nl
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Geachte leden van de Raad, l
Hierbij reageren mijn man en ik op het o rp es emmlngsp an woonsc epen'' van 1 8 april
2012, wat nu ter inzmge Iigt en o.a. betrekking heeft op de woonschepenligpl|tsen van de
voormalige gemeente Loenen.
Tot onze grote verbijstering stmat er in het ontwembestemmingspl| (vanaf nu afgekort OBP)
dat çalle woonschenen aan de KlompweR onder uitster|eleid vallen. knelpunte-n-z. iip-en via
een wi-lziainasbevoeudheid zereduceerd Fzaan worden tot nul'.
Dit alles stmd vermeld op blz. 32, pmugl-chaf 4.5.6 én op blz. 15 en 16 van de nota be|twoording inspraak
en overlegreacties. Het betrelï de zienswijze van Waternet en het antwoord van de gemeente hierop.
De woonarken in de Gemeente Loene|igtevecht worden al tien|llenjaren achte|olgd door
de provincie Utrecht en DWR (huidige Waternet) in hun wens het aantal woonarken in de
Vecht met |zienlijke aantallen te ve|inderen.
De gemeente Loenen wœs het hier niet mee eens en heeft dan ook in 2003-2004 de legale
woonarken bestemd. De gemeente Loenen alsook de woonschepenbewoners hebben toen een
juridische strijd moeten voeren tegen de provincie, die hiermee niet akkoord ging. I'Iet oordeel
van de Rmqd van State in 2004 Iuidde dat het merendeel van de woonschepen tcrecht waren
bestemd door de gemeente Loenen behoudens een aantal knelpunten. Met uiteindelijk 1 3
bewoners is jaren geleden door het RPV een Gnanciële uitkoopregeling getroffen waarbij l
bewoner nog op veml|tsing wacht naar een nieuwe woonschepenligpl|ts.
Na de uitspraak van de Rmad van State in 2004 waren de overige woonschepen eindelijk
officieel bestemd en hiermee knelpunt af.
In het beste|ingspl| van de gemeente Loenen in 2003 is wel een wijzigingsbevoegdheid
opgenomen m.b.t. de woonarken : ''Buraemeester en wethouders ziin bevoesld de bestemminkz
woonschene|i|l|ts te Vizizen in de bestemmina Natuur en Landschapsdoeleinden met
inachtneminu van het volnende: een besluit tot pl|wil'ziaina wordt niet eerder Mç-n-o-m. ç-n
nadat decene die de liklnlmats inneemt kenbaar heeh jwmaakt mee te willen werken..a|
sanerinR van de betre|ende linplaatsp'.
Waarom wordt deze wijzigingsbevoegdheid uit 2003 niet gewoon gehandh|fd in het nieuwe
bestemmingspl|? Die is door de gemeente Loenen uitgebreid getoetst nnn dejurisprudentie.
Na het ter irlzage Iiggen van het OBP van de gemeente Stichtse Vecht vanafjuni 201 2, waren
we opnieuw zeer veront|st. U moet weten dat op het moment dat dit soort regels/uitsprAen
over onze woonschepen bij ons allen een grote paniek veroocmvt, omdatje bezit meteen
dramatisch in waarde dmqlt. Wie wil er nog een boot kopen, waarover een uitster|eleid is
uitgeroepen door de gemeente. Magje ûberhauptje woonschip nog verkopen van de
gemeente na het uitspreken van uitsteeeleid?
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Na informatie ingewonnen te hebben bij de ver|twoordelijke ambtenaar, hebben een aantal
woonschepenbewoners aan de Klompweg (waaronder miin man en ik) besloten de
l|dsadvoc|t H.J.M. Bcsselink van advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
weer te vragen onze verdediging op zich te nemen en een zienswijze te schrijven, die de
gemeente onder|ssen ontvangen heeû.
Maar n|st deze juridische zienswijze willen we ook ons hele verhmal kwijt.
Ik heb op 9 juli Waternet gebeld om een uitleg te vragen over hun zienswijze in het OBP,
waarin staat dat Ealle woonschepen aan de Klompwes: onder uitsterleleid vallen. knelpunten
ziin en via een wil'zit|inu|sbevoendheid eereduceerd Raan worden tot nul' .
Toen bleek telefonisch dat wat Waternet betreft het hele verhaal in de OBP m.b.t. de
woonschepen op de Klompweg op een misvers|d / fouten is gebaseerd. Hierna heeh de heer
Mmas, van de afdeling Planadvies van Waternet, in |nvulling op zijn reeds ingediende
zienswijze een a|vullende email nrln de ver|twoordelijke ambtenaar, mevrouw Vaartjes,
gestuurd. Ik citeer de bel|grijkste conclusies uit deze email, waar ik een cc. van heb
ontvangen:
Citant 1 van de heer Mmts : ttons advies had alleen betrekking op woonschern in de
bocht van de Hinderdam. De informatie hierover was alkomstig van de provlncie
(mondeling). In het voorontwem bestemmingspl| waren de bocht en het
rechte deel aan de Klompweg apart bestemd (kaart l van het voorontwem).
In mijn heùnnering betrof kaart 1 uitsluitend de bocht bij de Hinderdam
en had ons advies daar betrekking op. Hoe het ook zij, in het ontwerp is
de gehele Klompweg, de bocht en het rechte deel, als één geheel bestemd,
w|rdoor nu per abuis het ''uitsteeeleid'' en ''knelpunt'' voor de gehele
Klompweg geldt. Dit was niet bedoeld met de opmerking. Als ik de reactie
van Waternet op het voorontwem teruglees kan hd inderdaad op deze
manier gei'ntemreteerd worden. Aan het eind van dezelfde brief maak ik
echter wel duidelijk dat het om de schepen in de bocht van de Hinderdam
gaat. De kaarten van het voorontwembestemmingspl| zijn anders genummerd en
ingedeeld dan bij het huidige ontwembestemmingspl|. waardoor het antwoord van
Waternet op andere knnrten is gebaseerd''.
Miin opmerkinR bii citaat l : belangrijk om te weten is dat de woonschepen op de
Klompweg in die bocht, tegenover het eiland Hinderdam, ook gewoon zijn bestemd
door de gemeente Loenen en dus offi' cieel bestemde ligpl|tsen zijn.
Cit|t 2 van de heer Mmas : |rverigens is het op de langere termijn reduceren van het
aantal woonschepen bij de Hinderdam niet zozeer een wens van Waternet maar een
opmerking dat hier afspraken over zijn gemmakt in het verleden met
andere partijen, ter attentie, om rekening mee te houden in het bestemmingspl|''.
Miin opmerkina bii cit|t 2 : het glmt hier om huurconîacten die de bewoners hebben
afgesloten met de verhuurder. Maar wat verhu|ders (privéorg|isaties/privépersonen)
in hun contracten afspreken lijkt ons niet geëigend om in een bestemmingspl| op te
nemcn.
Klompweg 37
1393 PJ Nigtevecht
T:0294 257755
E : astdd.wodelboeekpnmail.nl
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Ook maken we bemmar tegen de ver|dering in het ontwepbestemmingspl| m.b.t. de
omsch|jving van onze Iipl|tsen. In het huidige bestemmingspl| zijn we een
twoonschepenlinpl|ts (WLI' - met de omschrijving : tdie bestemd ziin voor het permanent
afmeren van woonschepen'. Dit lijkt ons een pmssende omschrijving. Waarom wordt deze
tekst niet gewoon gehandh|fd in het nieuwe bestemmingspl|? Waarom moet onze ligplmqts
gesplitst worden in een deel water én tuin? Daar hebben we nog geen duidelijk antwoord op
gehad. We vrezen na allejrenl|ge pogingen van de provincie Utrecht samen met DWR
(Waternet) om ons te laten verdwijnen, dat dit is voorgesteld door de provincie om nieuwe
handvaten te creëren buiten het bestemmingspl| om, om zo in de toekomst nieuwe
mogelijkheden te hebben de woonschepen toch te laten verdwijnen. Bijvoorbeeld via de
wetgeving van de provincie of via de keur van Waternet. Waannee we dan weer terug bij af
zijn, nu we eindelijk sinds 2003/2004 als woonschepen onder geb|ikelijke en gelijkwardige
regelgeving t.o.v. huizen vallen via de bestemming van de gemeente.
Tevens maken we bezwaar tegen de plannen om bij de bestemming ç'ruin 1 ' de
afwijkingsmogelijkheid voor een jmagpad mogelijk te maken. Wij hebben tuinen met eigen
grond en we vinden het een inbreuk op ons eigendom dat de gemeente deze kleine strook tuin
langs onze woonark in de toekomst openbaar zou willen gaan maken.
Verder willen we aantekenen dat het ontwembestemmingsplan tendentieus t-o-v.
woonschepen is, vol fouten en verkeerde ve-ijzingen zit. Enkele voorbeelden:
tendentieus t-o.v. woonscheoen
1 . Blz. 3 : notabene in de le zin van het OBP, van de inleiding : Eom wildgroei van
woonschepen op de wateren in de provincie tegen te gaan heeû de provincie
Utrecht woonschepenbeleid ontwiueld'.
2. Blz. 23 : men plmatst een foto bij een verh|l over de ongewenstheid van te grote
clustering van woonschepen, maar die foto is van een rij slordige, eenvoudige
woonschepen in Weesp, die daarbij bovenop elkaar liggen.
fouten
1 .
2.
3 .
Blz. 3 ; bij de omschHjving van het plangebied vergeet met de Angstel/Loenersloot
Blz. 5 : bij vigerende regelingen, ontbreekt een eigen bestemmingspl| voor
woonschip Klompweg 43.
Blz. 32 : in de Iosse nota beantwoording inspraak - en overlegreacties van 18 april
2012 staat een zienswijze van de Vechtpl|sencommissie met een pleidooi voor
een jmagpad. Deze brief en de reactie van de gemeente hierop is niet afgedrukt in
de OBP. Wel heeû de gemeente het idee omm'fnt in het OBP om in Tuinl een
mogelijkheid voor een jaagpad te vermelden.
verkeerde ve|i'lzinuen
1 . de bijgevoegde ka|nummers en de ve-jzingen in de tekst naar de kmtrten sluiten
niet op elkaar aan
Klompweg 37
1393 PJ Nigtevecht
1* : 0294 257755
E : astdd.wodelboeokpnmail.nl
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Deze OBP is door het bedrijf SAB in opdracht van én onder veran|oordelijkheid van de
gemeente gemaakt. Het logo van de gemeente ontbreekt in deze OBP, wel stmat er op elke
bladzijde onderaan de nnnm SAB en op de omslag vetgedrukt het Iogo van deze ingehuurde
instantie. We klzmlen ons niet aan de indruk onttrekken dat de gemeente een OBP heeft laten
maken, waarbij het ontbreekt aan eigen mankracht om deze OBP zorgvuldig te beoordelen en
te kunnen bewerken in de opmaat naar een gedegen detinitief bestemmingspl|.
Verder zijn wij ook a|gesloten bij de bewonerscommissie çWate-onen op de Vecht' (o.a.
Frans van Bergen). Zij ve|egenwoordigen vele woonschepenbewoners. In de |nloop naar
het voorontwembeste|ingspl| zijn zij in overleg geweest met de ver|twoordelijke
ambtenaar. Maar tussen het voorontwembcstemmingspl| en het ontwembestemmingspl|, is
er geen enkele poging gedaan vanuit de gemeente om een vervolg te geven mqn dit overleg
ondanks het verzoek dnnrtoe van de bewonersco|issie. Dit blijkt nu mede geleid te hebben
tot een nantal onjuistheden in dit OBP, die anders tijdig opgelost hadden kunnen worden. En
veel (Gn|cieel) leed hadden bespmqrd. Dit lmatste traject van voorontwem naar ontwerp is in
grote hnnqt uitgevoerd, waarom eigenlijk? We hopen dat dit verandert in het komende traject
naar het de|nitieve beste|ingspl| en dat u onze voo|tellen voor wijzigingen van het
ontwembestemmingspl| kunt opnemen in de de|nitieve versie.
We zijn gnarne bereid tot verdere uitleg en overleg.
Met dank en vHendelijke groet,
! .
Astrid Wortelboer s Hulscher
cc. collegc en wethouders van de gemeonte Stichtse Vecht
Klompweg OF
1393 PJ Nigtevecht
F .' 0294 257755
E : ast6d.wodel|ekpnmail.nl
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oeachte leden van de Raad, jl
Hierbij reageren mijn man en ik op het ontweobestemmingspl| woonschepen'' van 1 8 april
2012, wat nu ter inzage Iigt en o.a. betrekking heeft op de woonschepenligpl|tsen van de
voormalige gemeente Loenen.
Tot onze grote verbijsteHng stnnt er in het ontwembestemmingspl| (vanaf nu afgekort OBP)
dat talle woonschepen mm de Klomnwec onder uitster|eleid vallen knelpunten ziin en via
een wil'zininnsbevoendheid Lrereduceerd klaan worden tot nul'.
Dit alles stmat vermeld op blz. 32, pm'agrm'tf 4.5.6 én op blz. 1 5 en 16 van de nota beantwoording inspraak
en overlegreacties. Het betreû de zienswijze van Waternet en het antwoord van de gemeente hierop.
De woonarken in de Gemeente Loene|igevecht worden al tien|llenjaren achte|olgd door
de provincie Utrecht en DWR (huidige Waternet) in hun wens het |ntal woonarken in de
Vecht met a|zienlijke aantallen te ve|inderen.
De gemeente Loenen was het hier niet mee eens en heeû dan ook in 2003-2004 de Iegale
woonarken bestemd. De gemeente Loenen alsook de woonschepenbewoners hebben toen een
juridische strijd moeten voeren tegen de provincie, die hiermee niet akkoord ging. Het oordeel
van de Rmad van State in 2004 luidde dat het merendeel van de woonschepen terecht waren
bestemd door de gemeente Loenen behoudens een mantal knelpxten. Met uiteindelijk 13
bewoners isjaren geleden door het RPV een Gnanciële uiloopregeling getroffèn waarbij l
bewoner nog op vemlutsing wacht nmar een nieuwe woonschepenligpl|ts.
Na de uitspraak van de Rmqd van State in 2004 waren de overige woonschepen eindelijk
offîcieel bestemd en hiermee knelpunt af.
In het bestemmingspl| van de gemeente Loenen in 2003 is wel een Vjzigingsbevoegdheid
opgenomen m.b.t. de woonarken : ''Buraemeester en wethouders ziin bevoeg.d de bestemming
woonschenenliapluts te wiizinen in de bestemmina Natuur en L|dschapsdoeleinden met
inachtneminq van het voleende: een besluit tot Dl||'lzieina wordt niet eerder nenomen
nadat denene die de lieolmats inneemt kenbaar heeû Stemnnk't mee te willen werken nnn
sanerina van de betre|ende linpl|ts''.
Waarom wordt deze Vjzigingsbevoegdheid uit 2003 niet gewoon gehandh|fd in het nieuwe
bestemmingspl|? Die is door de gemeente Loenen uitgebreid getoetst aan deju|sp|dentie.
Na het ter inzage liggen van het OBP van de gemeente Stichtse Vecht vanafjuni 2012, waren
we opnieuw zeer veront|st. U moet weten dat op het moment dat dit soort regels/uitspraken
over onze woonschepen bij ons allen een grote paniek veroo|t, omdatje bezit meteen
dramatisch in waarde dmqlt. Wie wil er nog een boot kopen, wmarover een uitster|eleid is
uitgeroepen door de gemeente. Magje ûberhauptje woonschip nog verkopen van de
gemeente na het uitspreken van uitster|eleid?
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Na infbrmatie ingewonnen te hebben bij de ve|twoordelijke ambten|r, hebben een m'mtal
woonschepenbewoners aan de Klompweg (waaronder miin man en ik) besloten de
l|dsadvoc|t I-I.J.M. Besselink van advocatenk|toor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
weer te vragen onze verdediging op zich te nemen en een zienswijze te schrijven, die de
gemeente ondeëussen ontvangen heeû.
Maar naast dezejuridische zienswijze willen we ook ons hele verhaal kwijt.
Ik heb op 9 juli Waternet gebeld om een uitleg te vragen over hun zienswijze in het OBP,
waarin staat dat çalle woonschepen aan de KlompweR onder uitstertbeleid vallen. knelnunten
ziin en via een wil'ziminnzsbevoecdheid cereduceerd caan worden tot nul'.
Toen bleek telefonisch dat wat Waternet betreû het hele verhmal in de OBP m.b.t. de
woonschepen op de Klompweg op een misve|tand / fouten is gebaseerd. Hierna heeo de heer
Maas, van de afdeling Planadvies van Watemet, in aanvulling op zijn reeds ingediende
zienswijze een |nvullende email aan de verrtwoordelijke ambtenaar, mevrouw Vaartjes,
gestuurd. Ik citeer de bel|grijkste conclusies uit deze email, waar ik een cc. van heb
ontvangen:
1.
Citmat l van de heer Maas : tçons advies had alleen betrekking op woonschepen in de
bocht van de Hinderdam. De informatie hierover wms afkomstig van de provincie
(mondeling). In het voorontwem bestemmingsplu waren de bocht en het
rechte deel man de Klompweg apart bestemd (knal't 1 van het voorontwep).
In mijn herinne|ng betrof kaart 1 uitsluitend de bocht bij de Hinderdam
en had ons advies daar betrekking op. I-loe het ook zij, in het ontwerp is
de gehele Klompweg, de bocht en het rechte deel, als één geheel bestemd,
waardoor nu per abuîs het ''uitster|eleid'' en ''knelpunt'' voor de gehele
Klompweg geldt. Dit was niet bedoeld met de opmerking. Als ik de reactie
van Waternet op het voorontwem teruglees kan het inderd|d op deze
manier geintemreteerd worden. Aan het eind van dezelfde brief mnnk ik
echter wel duidelijk dat het om de schepen in de bocht van de Hinderdam
gaat. De kaarten van het vooron|embestemmingspl| zijn anders genummerd en
ingedeeld dan bij het huidige on|embestemmingspl|. waardoor het antwoord van
Waternet op andere kaarten is gebaseerd''
Miin opmerkinz bii citmat 1 : belangrijk om te weten is dat de woonschepen op de
Klompweg in die bocht, tegenover het eiland Hinderdam, ook gewoon zijn bestemd
door de gemeente Loenen en dus ofticieel bestemde ligpl|tsen zijn.
Cifnnt 2 van de heer Mnn!t : tloveùgens is het op de langere termijn reduceren van het
mantal woonschepen bij de Idinderdam niet zozeer een wens van Waternet maar een
opmerking dat hier afspraken over zijn gemmakt in het verleden met
andere partijen, ter attentie. om rekening mee te houden in het bestemmingspl|''.
Miin opmerkinn bii citaat 2 : het gmat hier om huurcon|cten die de bewoners hebben
afgesloten met de verhuurder. Maar wat verhu|ders (p|véorgrisaties/pHvépe|onen)
in hun contracten afspreken Iijkt ons niet geëigend om in een bestemmingsplan op te
nemen.
Klompweg 37
1393 PJ Nigtevecht
T: 0294 257755
8 ; astdd.wodelboeokpnmail.nl
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Ook maken we bezwmar tegen de verande|ng in het ontwembestemmingsplan m.b.t. de
omsch|jving van onze Iipl|tsen. In het huidige bestemmingspl| zijn we een
twoonschepenliMpl|ts (WLJ' - met de omschrijving : çdie bestemd ziin voor het Ixrlnanent
afmeren van woonscheoen'. Dit lijkt ons een passende omschrijving. Waarom wordt deze
tekst niet gewoon gehandh|fd in het nieuwe bestemmingspl|? Waarom moet onze ligplmats
gesplitst worden in een deel water én tuin? Daar hebben we nog geen duidelijk antwoord op
gehad. We vrezen na alle jarenlange pogingen van de provincie Utrecht samen met DWR
(Waternet) om ons te Iaten verdwijnen, dat dit is voorgesteld door de provincie om nieuwe
handvaten te creëren buiten het beste|ingsplan om, om zo in de toekomst nieuwe
mogelijkheden te hebben de woonscbepen toch te laten verdwijnen. Bijvoorbeeld via de
wetgeving van de provincie of via de ketlr van Waternet. Waarmee we dan weer terug bij af
zijn, nu we eindelijk sinds 2003/2004 als woonschepen onder geb|ikelijke en gelijkwaadige
regelgeving to.v. huizen vallen via de bestemming van de gemeente.
Tevens maken we bezwa'àr tegen de plannen om bij de bestemming ç'ruin 1 ' de
afwijkingsmogelijkheid voor eenjmagpad mogelijk te maken. Wij hebben tuinen met eigen
grond en we vinden het een inbreuk op ons eigendom dat de gemeente deze kleine strook tuin
langs onze woonark in de toekomst openbaar zou willen gaan maken.
Verder willen we aantekenen dat het ontwembestemmingspl| tendentieus t.o.v.
woonschepen is, vol fouten en verkeerde ve|jzingen zit. Enkele voorbeelden:
tendentieus t-o-v. woonschepen
1 . Blz. 3 : notabene in de le zin van het OBP, van de inleiding : tom wildgroei van
woonschepen op de wateren in de provincie tegen te gaan heeh de provincie
Utrecht woonschepenbeleid ont|kkeld'.
2. Blz. 23 : men plmatst een foto bij een verhmal over de ongewenstheid van te grote
clustering van woonschepen, maar die foto is van cen rij slordige, eenvoudige
woonschepen in Weesp, die dmarbij bovenop elkaar liggen.
fouten
l .
2.
3.
Blz. 3 : bij de omschrijving van het plangebied vergeet met de Angstel/Loenersloot
Blz. 5 : bij vigercnde regelingen, ontbreekt een eigen beste|ingspl| voor
woonschip Klompweg 43.
Blz. 32 : in de losse nota be||oording inspraak - en overlegreacties van 1 8 april
2012 stmat een zienswijze van de Vechtpl|sencommissie met een pleidooi voor
een jaagpad. Deze brief en de reactîe van de gemeente hierop is niet afgedrukt in
de OBP. Wel heeû de gemeente het idee omarmt in het OBP om in Tuinl een
mogelijkheid voor eenjaagpad te vermelden.
verkeerde ve|'lzinnen
1 . de bijgevoegde knadnumme| en de ve-ijzingen in de tekst naar de kmarten sluiten
niet op elkmar aan
Klompweg 37
1393 PJ Nigtevecht T .. 0294 257755
E : astdd.wodelboeekpnmail.nl
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Deze OBP is door het bedrijf SAB in opdracht van én onder verantwoordelijkheid van de
gemeente gemnnk'f. Het Iogo van de gemeente ontbreekt in deze OBP, wel stmat er op elke
bladzijde onderlmn de naam SAB en op de omslag vetgedrukt het logo van deze ingehuurde
instantie. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de gemeente een OBP heeh Iaten
maken, waarbij het ontbreekt aan eigen mankracht om deze OBP zorgvuldig te beoordelen en
te kunnen bewerken in de opmm-tt naar een gedegen definitief bestemmingspl|.
Verder zîjn wij ook Mngesloten bij de bewone|commissie tWate-onen op de Vecht' (o.a.
Frans van Bergen). Zij ve|egenwoordigen vele woonschepenbewoners. In de manloop naar
het voorontwembestemmingspl| zijn zij in overleg geweest met de ver|twoordelijke
ambtenaar. Maar tussen het vooron|embestemmingspl| en het on|embestemmingspl|, is
er geen enkele poging gedmqn vanuit de gemeente om een vervolg te geven nan dit overleg
ondanks het verzoek daartoe van de bewonersco|issie. Dit blijltt nu mede geleid te hebben
tot een mUZGI onjuistheden in dit OBP, die anders tijdig opgelost hadden kunnen worden. En
veel (Gn|cieel) leed hadden bespmard. Dit lmatste traject van voorontwem naar ontwem is in
grote haœst uitgevoerd, waarom eigenlijk? We hopen dat dit verandert in het komende traject
naar het deûnitieve bestemmingspl| en dat u onze voorstellen voor wijzigingen van het
ontwembestemmingspl| kunt opnemen in de de|nitieve versie.
We zijn gnnrne bereid tot verdere uitleg en overleg.
Met dank en vriendelijke groet,
Astrid Wortelboer & Hans Hulscher
cc. college en wethoude| van de gemeente Stichtse Vecht
Klompweg 37
1393 PJ Nigtevecht
T: 0294 257755
E : ast|d.wodel||kpnmail.nl
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T.a.v. De Gemeenteraad van Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE Maarssen
Nigtevecht, 11 juli 2012
Betreft: zienswijze uestemmingsplan woonschepen Loenen z/11/c7311
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Geachte Gemeenteraad,
Hierbij willen wij onze zienswijze indienen met betrekking tot het Bestemmingsplan Woonschepen
Loenen.
De volgende pijnpunten willen wij graag onder uw aandacht brengen:
1. Bestemming Woonboot Klompweg 25, Nigtevecht
2. Wijzigingsbesluit Klompweg, Nigtevecht
3. Oevergebruik
4. Bestemmingsplan als geheel.
1. Bestemming woonboot Klompweg 25, Nigtevecht
Ondanks onze inspraakreactie van zljuli 2010 hebben wij geen reactie gehad op het niet bestemd
zijn van onze woonboot op de Klompweg 25 te Nigtevecht. In het bestemmingsplan wordt
gesproken over de bestemming van 14 woonschepen in het gebied op de Klompweg. Er liggen
echter al sinds jaar en dag minimaal 15 schepen tussen nr 11 en 39, zelfs na de ontruiming van de
''knelpunten'' Klompweg 7 en 9 enkele jaren geleden. Dat Iijkt dus op een telfout. Zoals u in de
bijlage kunt Iezen heef't de Provincie Utrecht erkend een fout te hebben gemaakt m.b.t. de
bestemming van ons woonschip. Helaas is tot op heden hier nog niets mee gedaan. Dit zouden wij
graag aangepast zien.
2. Wijzigingsbeslui' Klompweg, Nigtevecht
Het bestempelen als knelpunt van alle woonschepen op de Klompweg komt ook als een donderslag
bij heldere hemel. Ca. 17 wooqboten op de Klompweg in Nigtevecht die allemaal geen problemen
voor het vaarverkeer opleveren want ze Iiggen allemaal aan zijarmen van de Vecht. Ze liggen veelal
aan eigen grond. Welk doel dient de verwijdering? Zicht op de Vecht creëren? Dagjes mensen naar
de Klompweg Iokken. Daar is de huidige infrastructuur niet op berekend. Deze boten Iiggen Iangs
een smalle openbare weg waar het niet handig is om je blik van de weg te wenden om toch een blik
op de Vecht te werpen. De opname alleen al van dit punt levert financiële schade op en
aangenomen mag worden dat de waardevermindering volledig gecompenseerd zal worden.
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A
k dat is nog steeds de vecht, in de gemeente Weesplprovincie Noord-Holland) worden
om de hoe ,
boten niet ''bedreigd'' en Iijkt dit slechts hobbyisme in de Provincie Utrecht.
de woon
3. Oevergebruik
dictîe. Aan de ene kant mogen hagen weer hoger dan 1 meter (terecht i.v.m
Er Iijkt hier een contra
kant wil men de bijgebouwen verplaatsen naar midden tuin voor de
privacy) aan de andere
dere erfafscheidingen beperken tot 1 meter hoogte zodat het
woonschepen en schuttingen en an
icht op de Vecht wordt verbeterd. Wil men de Vecht zien, dan kan men b.v. aan de Klompweg
z
de net gebouwde Waterbank tegenover Fort Hinderdam. Overigens zal verplaatsing
plaatsnemen op
bijgebouwen naar midden tuin veelal een negatieve invloed op de waarde hebben. Wordt dit
van
ook meegerekend en vergoed?
4. Bestemmingsplan als geheel
heel straalt vooral een negatieve sfeer uit t.a.v. woonschipbewoners (Zie o.a. de
Het plan als ge
''Om wildgroei van woonschepen op wateren in de Provincie........''
eerste openingszin
Er worden foto's afgedrukt die niet ter zake doen of verkeerde voorstelling of indruk geven
(middelste foto pag.z3 is genomen in Weesp, waar heel andere normen voor woonschepen gelden,
derste foto is een varend monument waar niet op gewoond mag worden en dus geen woonschip
on
is ) .
De gemeente heeft niet de moeite genomen het document met een spellingchecker te controleren,
gezien de vele typefouten en kromme Nederlandse zinnen die er in staan.
De gemeente laat het gebruikte adviesbureau onder zijn eigen beeldmerk het plan op de website
plaatsen, i.p.v. het als een document van Stichtse Vecht (incl. beeldmerk) te presenteren. Er wordt
ook nog voofdurend over de gemeente Loenen gesproken, wat de indruk versterkt dat het plan niet
is geactualiseerd.
Het document zou een, voor de burger, leesbaar document dienen te zijn, maar men moet specialist
zijn om alle gebruikte en niet verklaarde jargon, te kunnen begrijpen.
Bij vervanging van de huidige woonark dient deze naar de standaard maten te worden
teruggebracht, waarbij tevens een minimale onderlinge afstand.van 5m. tussen woonarken dient te
worden aangehouden. Dit kan in sommige gevallen Ieiden tot het inleveren van woonruimte zonder
dat daar iets tegenover staat (financieel of anderszins)
Maatvoering: men heeft de maatvoering van nieuwe arken iets verruimd met als doel meer variatie
in de bouw van arken te krijgen. Dit schiet zijn doel voorbij omdat iedereen de max. grenzen op gaat
zoeken en alsnog ''blokkendozen'' gaat realiseren. Een oplossing zou zijn de maatvoering Ios te Iaten
of ''echt'' te verruimen en het ontwerp dan aan een Welstandscommissie voor te leggen. Dat geeft
architecten de mogelijkheid om speelse ontwerpen te realiseren, die niet noodzakelijker wijze groter
hoeven te zijn.
Er wordt niet gesproken over de mogelijkheid tot indienen van planschade wanneer een ''te'' grote
ark vervangen dient te worden voor de standaard afmetingen en er dan rigoureus woonruimte
verloren gaat en dus een financieel verlies optreedt voor de bewoner/eigenaar.
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Er wordt een a|i'lkingsmogelil'kheid opgenomen om openbare paden binnen de bestemming Tuin-l
mogeliik te maken. Dit om indien de mogeli'lkheid zich voordoet het iaagpad Iangs de Vecht te
kunnen herstellen. (citaat). Tuin-l is de bestemming van de tuin van vrijwel 90% van de arken in het
plangebied. Tuin-z is bij woonarken haaks op de oever/insteekhaven, Tuin-3 zijn de tuinen bij
woonarken in bebouwde kom.
Er is nog steeds een ongelijke behandeling van burgers die in huizen en burgers die in woonarken
wonen. De ''doorzichtlobby'' geldt niet voor huizen en worden bij huizen langs de Vecht de
doorzichten teniet gedaan door garages, schuttingen, houtopslagen etc. of worden huizen binnen
een onderlinge afstand van om naast elkaar gebouwd.
Het beleid en de regels die gelden voor woonarken in de Vecht veranderen voortdurend. Deze zijn
ook per gemeente/provincie anders en geven ons het gevoel van willekeur.
Nogmaals, wij vinden de teneur negatief en de indruk wordt gewekt dat woonschepen, die soms al
decennia Iang op hun plek liggen ineens de natuur zouden aantasten terwijl de bewoners, veelal ook
natuur liefhebbers er niet toe doen!
Vertouwend u hiermede onze zienswijze duidelijk te hebben weergegeven, verblijven wij, in de hoop
dat u onze zorgen en wensen zult meewegen en overnemen in het definitieve plan, met de meeste
hoogachting,
b k
Peggy van L u & Robert Hooykaas
Klompweg 25
1393 PJ Nigtevecht
Tel1: 06 51 728 663
TeI2: 06 51 591 660
Bijlage ./.
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Bijiage 1
From: Koen Van Rooijen (mailto:Koen.van.Rooijen@provincie-utrecht.nlq
Sent: vrijdag 16 juli 2010 11:53
To: Peggy van Leeuwen
Cc: s.scheijven@loenen.nl
subject: bestemming woonark Klompweg 25
Beste Peggy en Robert,
Dit heeft inderdaad een tijd gelegen, excuses maar o.a. reden hiervoor was dat er een
beste|ingspl|procedure van de gemeente Loenen zat nnn te komem En het vöörontwerp
bestemmingsplan woonschepen ligt momenteel ter inzage en dmqr komtjullie locatie ook a|
de orde. Maar zoals in bijjevoegde kaart van het nieuwe voorontwepbestemmingspl| te
zien is, ontbrak wederom Jullie woonark. Wij, de provincie, hebben dit onlangs in een overleg
en daarna in een inspra|eactie ook nnn de gemeente medegedeeld dat deze locatie wel
bestemd dient te worden. De gemeente heef't aangegeven jullie woonark te gaan bestemmen.
Dit zal als het ontwerp bestemmingspl| woonschepen gereed is en ter inzage komt te liggen,
verwachting september, te zien moeten zijn. Wij zullen daar ook op letten dat dit gebeurt.
Deze mail is pok naar de gemeente gestuurd t.a.v. de heer Stijn Scheijven, hij houdt zich
bezig met het beste|ingsplan. Voor vragen kunt u ook met hem contact opnemen op tel. nr.
0294-236222.
Ik hoop dat hiermee jullie vraag beantwoord is en anders hoor ik dat graag!
Vriendelijke groet,
Koen van Rooijen
projectleider woonschepen
afdeling vergu|ingverlening
030-2582595
06-18300480
Bezoekadres:
P|hagorasl|n 101 / 3584 BB Utrecht (rijnsweerd noord)
Postadres:
Postbus 80300 / 3508 TH Utrecht
Kijk ook eens op |.provincie-utrecht.nl
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Claas,
, F)|| (). ( ||-z| ) rlr.
1 JULI 2|12
z / t l / o è :.5 l l ,--.m,,-
Aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht,
aicluse l o
postbus 1212- t'N/ l 7-.) ù k: s-çîy trccjjt
3600 BE Maarssen. lnwa. .- oox,.jyy?. ,.,
1 2 JLtI 2212
te 1:1 rfd ' ' - -.----
ût ./ . .
ko
Afzender: mevrouw G.G. Boele, qaj jjsjjo- nzgonyxwjo aay). j
Loenenseweg 3, -- - f
1 < @
a6aa DA vreeland. 4. é|l.t- .
l
Tel: 0294-234294 E-mail: g.boele@hetnet.nl
Datum: 9 juli 2012.
Onderwerp betreft: Zienswijze bestemmingsplan Woonschepen Loenen Z/11/07311
Kenmerk eerdere ingediende inspraakreactie vooron|erp bestemmingsplan : Z/11/07311-
U1T/12/10649
Reden van dit schrijven: Graag mijn zienswijze kenbaar maken op dit nieuwe ontwerp
bestemmingsplan woonschepen.
Het voorliggende bestemmingsplan woonschepen treedt in plaats van het oude ontwerp
landelijk gebied voor zoverre deze betrekking heeft op het plangebied.
Geacht College,
Met dit schrijven wil ik ook namens mijn ouders de heer G.J. Boele en mevrouw G.A.A. Boele-
Roos en mijn zus mevrouw L.N. Boele, alle wonende aan de Loenenseweg 3 te Vreeland, een
zienswijze indienen tegen het on|erpbestemmingsplan woonschepen van de Gemeente
Stichtse Vecht. Deze zienswijze is gericht tegen hetvoornemen het bestemmingsplan voor 10
woonschepen te handhaven, liggende aan het Ilsvogelpad, voorheen Jaagpad. Dit gedeelte van
het Ilsvogelpad loopt parallel aan de Loenenseweg te vreeland.
Uw bestemmingsplan richt zich voornamelijk op landschappelijke, Olmurhistorische en
archeologische waarden. Echter een belangrijk aspect binnen het toekennen van een
bestemmingsplan voor woonschepen. het toekennen van li|laatsen voor woonschepen is de
vraag; welke belanghebbenden zijn er, en over wiens grondbezit gaat dit?
U stelt in uw on|eobestemmingsplan woonschepen, de ligging, de Vechtoever, alle mooie
doorzichten en een wisselend uitzicht op diverse villa's, boerderijen, boomgaarden e.d. als een
belangrijk uitgangspunt.
Maar van wie is die grond waar u in u bestemmingsplan over schrijft? Van wie zijn al die mooie
villa's, boerderijen en boomgaarden? En voor wiens zijn grond liggen die woonarken eigenlijk?
Is het gemeentegrond of is het particulier bezit? En gelden er nog andere rechten?
1







01. Inkomende documenten - 14589


Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 11


Heeft deze grond al een bepaalde bestemming? Bijvoorbeeld
erfdienstbaarheid op is gevestigd?
ZOa1S in Ons geval, grond waar en
U kunt zonder onze toestemming geen bestemmingsplan woonschepen vastleggen voor of op
grond waar onze erfdienstbaarheid van overpad op is gevestigd! U blokkéert hiermee onze weg,
ons recht, om via onze uitweg over het Ilsvogelpad, gebruik te maken van de openbare
waterweg, de Vecht!
U doet deze zaken van belanghebbende af als zijnde privaatrechtelijke zaken. Maar dat is niet
juist! Want heeft u eenmaal een woonark opgenomen in hetbestemmingsplan en is dit
goedgekeurd door Burgenmeester en Wethouders dan is het heel lastig om privaatrechtelijk
deze woonark weg te lcijgen van deze plaats! Deze woonarkbewoners hebben dan namelijk
toestemming, vergunning van de gemeente voor een ligplaats op deze plaats.
In het verleden hebben wij hier vaker contact over gehad met de gemeente Loenen. In een brief
van de gemeente Loenen onde|ekend door de heer P. Koster geschreven 15 januari 2010, wijst
de heer Koster ons op het feit dat we tegen de ligplaats van woonschip de Uithorn bezwaar
hadden kunnen maken bij het vaststellen van het bestemmingsplan Landelijk gebied in 2003.
Echter dat hebben wij toen niet geweten. Het nieuwe bestemmingsplan Woonschepen komt
echter in plaats van dit oude bestemmingsplan landelijk gebied voor wat betreft de
woonschepen. Dus is het gerechtigd om nu een zienswijze in te dienen en bezwaar te maken
tegen dit bestemmingsplan en de plaats waar u die vast denltt te willen stellen. Zeker omdat dit
nu speciaal een bestemmingsplan voor woonschepen betreft.
Wij hebben een recht van erfdienstbaarheid om via ons perceel over het llsvogelpad, eerder
Jaagpad aan de Vecht te komen! En om via deze weg gebruik te maken van dit openbare
vaarwater. U mag dit recht niet blokkeren! Een recht van erfdienstbaarheid, uit de verkoop
gehouden grond zelfl Het volgende staat in de verkoopakte van beide grondeigenaren!
In de akte, opgesteld op negentien juni negentienhonderd achttien door G. Fikker't, destijds
notaris in de gemeente Loenen, is de volgende erfdienstbaarheid gevestigd! Tot gebruik en ten
nutte van het verkochte en ten laste van het aan den verkoper in eigendom toebehorende
kadastrale perceel zijnde het buiten den verkoop gebleven gedeelte van het jaagpad, (nu
Ilsvogelpad) wordt door den verkoper verleend - en zal door de overschrijving ten hypotheek
kantore van de hierna verlijden acte zijnde gevestigd - de erfdienstbaarheid van weg , ter
breedte van vier meter, van en naar, het verkochte, naar en van de Vecht, in aansluiting
aan den bestaande uitweg.
Duidelijke taal! Dit staat omschreven in zowel ons lçoopcontract als in dat van de heer Mooij! Een
erfdienstbaarheid is een sterk recht! Dit recht geld voor zowel de gemeente als voor de
grondeigenaar van deze grond! Dit recht mag niet worden afgenomen door er een bestemming
voor woonschepen op te vestigen!
Op en voor de grond waar deze erfdienstbaarheid is gevestigd hoort geen bestemming voor
woonschepen te zijn vastgesteld of te worden vastgesteld! U zult u bestemmingsplan moeten
herzien! U zult dit st'uk grond uit het bestemmingsplan voor woonschepen moeten halen en het
eruit houden! Dit erfrecht is bedoeld om via onze grond gebruik te maken van de openbare
waterweg! Een uitweg via de Vecht!
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De Vecht is een openbare watelweg, en er is in ons koopcontract vastgelegd dat wij vanaf ons erf
toegang hebben tot het gebruik van deze openbare waterweg! De erfdienstbaarheid is gevestigd
in aansluiung aan de bestaande weg over ons erf ter breedte van 4 meter en over het
Ilsvogelpad. Daar is ons overpad!
Bij dit overpad moeten we met een boot kunnen aanleggen! En om volledig van dit recht gebruik
te kunnen maken zal er minstens 20 meter grond/ vechtoever ter hoogte van dit recht vrij
gehouden moeten worden! Dit recht is veel gebruikt voor de bevoorradingvan ons bedrijf en
het aanleggen van vrachîchepen e.d. Dit houdt in dat die 20 meter rond/vechtoever zeker
nodig is om van dit recht gebruik te kunnen maken! Er moet voldoende ruimte zijn om goed aan
te kunnen leggen voor een groot schip!
U schrijft over het wegbestemmen van deze woonark als niet wenselijk, en dit zal planschade
veroorzaken! Maar wat denkt u van de schade die u ons toebrengt om op deze plaats een
bestemming woonschepen vast te stellen en te handhaven? U bent ons een enorme
schadevergoeding verschuldigd! U blokkeert door het vasltellen van een bestemming
woonschepen ons recht om gebruik te maken van ons erfrecht. Ons rechtvan overpad en de
mogelijkheid om met een boot aan wal te komen en andersom! U belemmert de toegang tot onze
uitweg om via het Ilsvogelpad op de openbare waterweg de Vecht te komen! U belemmert ons
uitzicht! Wij hebben helemaal geen uitzicht meer op de Vecht vanaf ons perceel!
Er is sprake van een behoorlijke waardevermindering van onze woning en ons perceel doordat
we geen gebruik kunnen maken van ons erfrecht van uitweg naar de Vecht. En door het
blokkeren van dit recht hebben wij ook geen uitzicht meer op de Vecht! Schade opgelopen door
jarenlang misgelopen gebruikersgenot, die wij door uw eerdere toekenning als ligplaat.s en een
bestemming voor woonsclzepen al jaren hebben moeten lijden. Dit bedrag zal nog meer oplopen
als u opnieuw een bestemming voor woonarken op deze plaat.s toekent!
En er is destijds in 1981wel degelijk bezwaar gemaakt tegen de verplaaling van het woonschip
van de heer Mooij '' de Uithorn'' vanafde plaats achter Loenenseweg no. 1 naar de plaats waar
deze nu ligt! Het is ons niet duidelijk waarom uiteindelijk de gemeente toen toch ingestemd
heeft met de verplaaling van dit woonschip, terwijl er duidelijke bezwaren waren en zijn!
Wij willen dus bij het vaststellen van opnieuw een bestemmingsplan voor woonschepen achter
ons perceel een zinswijze hiertegen indienen en bezwaar maken tegen de ligplaats van
woonschip de Uithorn van de heer Mooij. Wij willen op deze plaat.s gebruik maken van ons recht
van erfdienstbaarheid!
Op het kaartje op pagina 4 begrenzing plangebied bestemmingsplan Woonboten, staan rode
contouren op de plaatsen waar een bestemming woonschepen zal worden vastgesteld. Als u
goed naar dit kaartje kijkt, dan ziet u dat er ter hoogte van de Vreelandseweg 27 ook rode
contouren zijn getekend. En aan de overkant van de Vecht (Oud Over) ook een bestemming voor
een woonboot is gevestigd. Deze woonboten zijn al eerder weggesaneerd. Echter deze
ligplaatsen zijn wel weer opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan woonschepen zoals het nu
ter inzage ligt. Is het misschien mogelijk om woonschip 'De Uithorn'' van de heer Mooij, die toch
duidelijk op een knelpunt ligt, te verplaalen naar een van deze vrijgekomen plaatsen in de
Vecht? U schrijft in uw ontwerp bestemmingsplan toch duidelijk over het saneren van
ongewenste situaties! Voor knelpunten worden project gewijs oplossingen gezocht zegt u!
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Wij vinden dat de ligplaats van woonschip ''De Uithorn'' van de heer Mooij een knelpunt is, en
een ongewenste situatie! En het is nog maar de vraag of dit eigenlijk wel een legale ligplaats is,
omdat toen er sprake was van de verplaatsing, al bekend was dat er op deze plaats andere
rechten gelden! Deze zijn destijds bij het verplaatsen van dit woonschip door de toenmalige
rondeigenaar de heer de Haan, de woonarkeigenaar de heer Mooij en de gemeente genegeerd!
Dan de twee laatste woonschepen, de woonschepen van de heer C. Hulsman (woonschip nr. 17)
en de heer F.A.H. Mollen (woonschip nr. 19). Deze benemen voor ons ook het uitzicht op de
Vecht vanaf ons perceel. Deze woonschepen hebben hier niet altijd zo gelegen, eerder lagen ze
verder. meer tegenover Vreelandseweg nr. 27. Bij het verplaatsen van deze woonschepen is de
kabelvoorziening niet volledig aangelegd. Ze hebben geen deugdelijke waterleiding, deze is niet
door de gemeente aangelegd! Dit is een groot probleem! Er ligt nu een alternatief door onze
sloot. Echter deze leiding voldoet niet aan de eisen die gelden voor dit soortvoorzieningen. De
leiding ligt niet diep genoeg, waardoor deze met het schonen van de sloot regelmatig stukgaat.
Daarbij worden door deze leiding de normale onderhoudswerkzaamheden aan de sloot ernstig
beperkt.
Wat ons opvalt in uw on|erpbestemmingsplan woonschepen is dat er niet.s over de kabel
voorzieningen voor woonarken wordt vastgelegd! De infrastructuur van kabels en leidingen e.d.
rondom woonschepen om bewoning in 2012 en daarna, volgens de geldende normen mogelijk te
maken! Zijn alle voorzieningen wel correct aangelegd? En waar liggen deze leidingen? Omdat het
watergebied is en de Keur hier allerlei voorschriften voor heeft, waaraan de ligging van kabels en
leidingen moeten voldoen, is dit een aparte problematiek waar u zeker aandacht aan zou moeten
besteden.
IJ stelt datvoor de woonschepen van de heer Hulsman en de heer Mollen aan Ilsvogelpad 17 en
19 het hebben van een correcte waterleiding een privaatrechtelijke zaak is. Maar omwonenden
hoeven toch geen last te hebben van dergelijke problemen? Deze mensen wonen aan een
openbaar pad, het Ilsvogelpad. Door dit pad is ook de riolering voor hen aangelegd! Dan kan er
toch ook een voorziening van water op deze manier worden aangelegd?
Opmerkelijk dat u alle omliggende factoren bekijkt in uw on|erpbestemmingsplan
woonschepen, maar totaal niet kijkt naar deze toch aparte problematiek van het in het
plangebied juist hebben liggen van kabels en leidingen e.d. Is het wel mogelijk om in het
plangebied dergelijke voorzieningen te treffen? Mag er wel een gestuurde boring uitgevoerd
worden voor leidingen in de buur't van een waterkering? Wat zegt de Keur over dergelijke
voorzieningen in dit gebied? En is het wel mogelijk om deze aan te leggen volgens de geldende
normen? Door het uitblijven van het door gemeente juist opstellen van richtlijnen hiervoor en
hetjuist aanbrengen van voorzieningen, zijn wij in conflict geraakt met onze achterburen de
heren Hulsman en Mollen. Dit omdat bij het schonen van de sloot een waterleiding stuk is
gegaan, een leiding die niet correct en los door de sloot is neergelegd!
Als u een bestemmingsplan woonarken aan het Ilsvogelpad wilt geven voor deze woonarken dan
zult u ook voor de voorzieningen om hier te kunnen wonen behoren te zorgen is onze mening!
Het Ilsvogelpad/laagpad is een openbaar pad. U kunt ook via dit pad zorgen voor hetjuist
aanleggen van dergelijke voorzieningen! Dit is geen privaatrechtelijke zaak naar ons inzicht!
En wat bedoelt u met het herstel van aanwezige waarden? In uw antwoord aan ons in uw
commentaar schrijft u dat de uite|aarden geen deel uitmaken van dit bestemmingsplan!
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Maar hoe zithet nu precies methet veilig stellen en herstel van aanwezige Waarden, de
uite|aarden? (2.2.5) Weet u wel waar de waterkering van de Vecht precies loopt vanaf Utrecht
naar Muiden? U schrijft in uw commentaar in onze vorige ziens|jze, dat de lliterwaarden niet
onder dit bestemmingsplan vallen, maar onder het bestemmingsplan Landelijk gebied. Wat
bedoelt u dan met het veilig stellen en herstel van de aanwezige waarden? Hoe ziet u dit? U wilt
de dijken wel weer in de oorspronkelijke staat terug brengen? Hoe gaat u dit inpassen in dit
bestemmingsplan? Ik lees hier niet.s concreets over. Kunt u dit woonschepenbeleid wel
handhaven als u de Uite|aarden wilt veiligstellen en herstellen?
Dan schrijft u in uw bestemmingsplan over doorkijkpunten, uitzicht vanaf de wal op de Vecht en
andersom. Over het hebben van schuurtjes e.d. deze mogen niet op doorkjkpunten staan! Vanaf
ons perceel is het niet meer mogelijk om op de Vecht te kijken! Woonboten en tussenliggende
schuurtjes en schu|ingen maken dit onmogelijk! Wij hebben een prachtige boomgaard en een
prachtige oude boerderij! Langs|e|ende mensen stoppen vaak om dit moois te bewonderen!
Langsvarende schepen kunnen door het vas|tellen van deze ligplaa|en in dit
on|erpbestemmingsplan niet genieten van al dat moois! Wij zouden ook graag meer uitzicht op
de Vecht hebben! Kunt u dit inpassen in ditbestemmingsplan?
Dan schrijft u over de mooie en bijzondere vogels in dit gebied, watervogels ook! Maar hoe zit
het met de hoogte van de beschoeiingen langs de oeverkant van de Vecht en de overkant van de
omliggende sloten binnen de uiterwaarden? Kunnen watervogels met jongen wel via een sloot
naar de Vecht en andersom? Om ''tuinp'es''breder te maken worden de kanten van het
Jaa|ad/llsvogelpad gelijk getrokken qua hoogte met de hoogste punt van het pad. Dit is mooi
voor het plaatsen van schuurtjes, aanleggen van tuintjes, en het aanleggen van terrassen, maar
de wate|ogels kunnen niet meer vanuit de sloot in de Vecht komen. Ook kan vanaf het
Ilsvogelpad de sloot niet meer geschoond worden! Zijn er richtlijnen voor de hoogte van de
beschoeiing langs oeverkanten van de Vecht en langs de sloten in de uite|aarden?
In Beeld|aliteit alinea 3.2 spreekt u over de toegankelijkheid van Vechtoevers voor publiek en
de behoefte aan privacy van bewoners! Ikwil u er op wijzen dat het Ilsvogelpad, voormalig
Jaagpad een onderdeel is van het Floris de Vijfde pad. Het Ilsvogelpad is een openbaar pad, en
goed onderhoud aan dit pad ontbreeltt op dit moment! Dit zal zeker meegenomen kunnen
worden in het nieuwe bestemmingsplan woonschepen. U zult een plan kunnen opstellen voor
een goed onderhoud en het goed begaanbaar houden van dergelijke paden, zodat
wandelaars/toeristen volop gebruik kunnen maken van deze wandelroute! Wij willen in deze
zienswijze ook pleiten voor het behouden van het Ilsvogelpad als openbaar pad, wat voor
iedereen toegankelijk is en zal blijven!
Om wildgroei van woonschepen op wateren in de provincie tegen tegaan heeft de provincie een
woonschepen beleid on|ikkeld. Het is een taak van degemeente om ligplaatsen doormiddel van
bestemmingsplannen te regelen, zo schrijft u! Wij kunnen nu geen gebruik maken van onze grond
en de erfdienstbaarheid zoals deze bedoeld is, aan de Vechtoever afmeren met een boot, om bij
ons perceel te komen of andersom. Dit overpad werd in het verleden veelvuldig gebruikt om ons
bedrijf te bevoorraden. Vrach|chepen met goederen kwamen hier aan wal. Aan de Vechtoever
zou meer ruimte vrij moeten zijn dan de genoemde breedte van 4 meter omdat hier zelfs een
vrachlchip zou moeten kunnen aanmeren.
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Graag zouden we onze belangen velwerlct zien in het nieuwe ontwerp bestemmingsplan
woonschepen. Wij zouden graag zien dat het gedeelte grond waar de erfdienstbaarheid nu op is
gevestigd, en ook eigenlijk onze grond is, uit de rode contouren voor hetbestemmen van
woonschepen gehaald wordt. En in het verlengde van deze erfdienstbaarheid minstens 20 meter
van de Vechtoever uit het bestemmingsplan voor woonschepen gehaald wordt. Zodat wij weer
gewoon gebruik kunnen maken van ons recht.
U kunttoch maar niet een pa|culier belang schade en vervolgens die schade afdoen als zijne
niet.s mee te maken, phvaatrechtelijk. U heeft destijds toegestemd in deze construcde waar wij
ernstig mee benadeeld zijn! En u zet het voort door maar bestemmingsplannen te schrijven over
mooie Vechtkades e.d. Maar de belangen van grondeigenaren en erfgerechtigde volledigte
negeren!
U schrijft in uw bestemmingsplan punt2.2.6. Voor oude knelpunten wordt project gewijs naar
oplossingen gezocht in samenwerkng met alle betrokken partijen. U schrijft over saneren van
ongewenste situaties. Deze situatie vélt ook onder een ongewenste situatie en een oud knelpunt!
U bent wettelijk verplicht een bestaande uitweg open te houden, een erfdienstbaarheid is een
sterk recht, u mag een doorgang niet blokkeren! Graag zie ik al deze punten verwerkt in het
nieuwe bestemmingsplan voor woonschepen. En wil ik u nogmaals dringend verzoeken om ons
overpad weer vrij te maken en uit dit bestemmingsplan te halen!
Hierbij verblijf ik, in afwachting van uw reactie en in de hoop dat ik hiermee onze zienswijze en
onze bezwaren tegen het opnieuw vaststelling van dit on|erpbestemmingsplan voor
woonschepen duidelijk bij u kenbaar gemaakt heb.
Met vriendelijke groet,
Hooga ,
. &
Mevr. . . Boele
Ook namens
De Hr. G.J. Boele
---' Mevr. G.A.A. de '
Mevr. L. . Boele
ljlage: In een bijlage voeg ik een brief bij van de gemeente Loenen uit 1981. En
overzichtskaartje, en een bezwaarschrift. Tevens voeg ik de overzichtstekening van de
begrenzing plangebied bestemmingsplan woonschepen toe met een aantekening.
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GEME
'' ê . ;
|), ,,. ' ' .
à! w t . . . . .
! .@ # ' '
. ' j,
of
2
' . . è
LOZN
E ù
, '
. ... |) . . |. | ' ,
' Poswekening|. 74193
Telefoonnr. (02943)-3055
Postbus 99 .
3632 ZS Loenen ad. Vecht
/
De hqer 'J|. pCoo:tj
Klapstpa|t 1 7 ,
5655 BE Yreeland
L
Uw briol'va :
tlsv' kenmerk:
Ons kenmerk:
aZ
lyah|rr,: r '
1 6 nlaaa't 1981
Qnderwerp :
. woonark .
Geachte
he er Ho o k' i ,
Naar
dezerzsjds As vernomen hebt u het voornemen de woonàrk van de
heer Van Der Berg, L|enensel|eg, te kopèn en deze vervolgens te ver-
plaaksen. Ik vind het zinnig u in dii stadium enlge inliçhà|gen te
verschaffen.
Onl een woonark op èen Mdere plek dan de g emeentelp''ke Jföonschepen-
, '
haven afge|eerd te hebben dient u in' het bezit te :gn'' van een ôni-
'-ï .. . . ' ... ' . . ..:7:::.,r-.'=!:>.p.R|. hc, '. yf-/:. ' i. - ,.k.x ,|, ., .)m,çl, ,...|2.- sitâa. àç.kv%%à- e, Bè ...-0,1-.40%, .%.7.. . .,:4. zo, . on. .qq, heëLrî.e. n, . yp, r. |2 y',.1:. t-l:enâr.g !, ,;- Ook . .i s .,- e en '
' ' .. . r .| ' : | ' '|||/ | |. ' '. : .'. . . . à . -| : |ï:' ' |. || | ; | |; ..|ï |ë., .|| ' . |, .| '|. |.| '.| , |g || , |. ' ' ||: .|. . .||||). .,| | :,..-|. . '.||||||y. | ' |||||. . |.|||||:. ' |||||,. .||||||;. . ,,,|||||;: . : ..|' || ||||: ||,|| ..|.| ||g, ; |. .'| .|||||. | |' : |r |;.. ||.|.|, '. ||||, ;|2|| ||,'.||||| ; .||ë : ,, :(: || ||..| : | . '..|'. . .,. . .,
' geli). k.ê tjrithé:t| .tj-ïîg' 'ï èz'i.... ,,: . - -....-.. . . .:. 'tl-'t!. ..:,,rhooâzà.kèlslko
koop overgaà.t (of als u hiertoe înmidclels bent overgega=)
u de nodige aanvraag f oaulieren bîj mip' af del Mg krt'gen.
Over hei ke|nelt|e Aoornemen de
volgende mede.
D k v|n dè heer Ard. Berg is een z.g. legalê aïk. Dat wil zeggen
e ar
dat steeds ontheffing is verleend Voor die bepaalde ark, op die
bepaalde plek. Behalve dat een nieuwe ontheffing nodig is bij ver|nde-
ring van eigenaar is een nieuwe ontheff|ng nodig b: vzslziging van arky
of van plaaks. Zonder koeste|m|g mag u dus in geen geval verplaaksen.
De ark verplaatsen zonder. toeste|m|g betekent dat déze lllegaal wordt.
Illegale arken worden.tn beginsel versleept naar de dwanghaven te Vreeland.
. - . .- . , . , .
' . .
. . '
. . ' ' '
Vboruitlopend op uw eventuele Nterzoak deel ik 7.7. mede dat het beleid van '
gmrneente en prôvïncie terzake v|q verpllats|g van arken zeer te|houdend
is
ç
,
ark te verpla.a'tsen deel ïk u het
' Resumerend raad ik u drinaend aan nief tot verlllaalsing over te g|nr
' zonder in het bezit te zm'' van de arvoor benodigde toeste|ingen.
: . .
Joogachtend .
. # .. . .
De ch van de afdeling algemqne z|çen,
g gou
1. .
. ' rçjçj y
Wp. : . .
e 11 : . . ' . . ' . ' '' ' . '
D . . . . . .
B iîl . : . '
. U wœdt' veèocht bij boaotwoxdi| nmwkmlr;g dltum en kenmerk te vemel|u .
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provincie Utrecht
Acht er St. Picler 20
postbus 1 8 100
3501 èC Utrechl
' lelef oon 030-32 1 6 32. lele'x 47603
&.
*
œœœ
Qq
WJ? ,-%
q W
' ''Woonschepenverordening'
datum 28 Juli 19 8 1 onderwero
' incie Utrecht''
fdeling RO PrOV *
ô
- 25915/1205
num m .
vdH
ref Genlie
5 april 1981
uw brief van
uw nummer
bijvo|sels
Aan de heer T- Mooijg
Klapstraat 17,
3633 BH VREELAND.
e'
Geachte
thef f ing ingevolîe de ''Woon-
Naar aanleiding van uw aanvraag om on
incie Utrecht'' voor het verplaçtsen van
schepenverordening prov .
''de Uithorn'' van Jaagpad achter perceel Loenenseweg 1
het schip . . y eyjae me.|e.. ..
d achter Loen|s.ew.eo.. 3., - /|07 or . -'he-t VO |J -
naar .7. aagpa
heer,
Uit een oogpunt
torische waarde
verlenen van de
van bescherming van het
hebben wij in principe
evraagde onthef f ing.
9
landschap en cultuurhis-
een bezwaar tegen het
g
dat de heer G.J- Boele, Loenenseweg nr. 3
Het is ons echter bekend,
het afmeren van uw schip op de nieuwe
w|l bezwaren heeft tegen
ligplaats.
is het aantasten van de erfdienst-
Aangezien een van de bezwaren
ht van overpad van 4 meter breed van en naar
baarheid i-c. het rec
tuele woonschepenontheffing geen
de vecht, zult u van een even
dan ook in overleg met de heer Boele
gebruik kunnen maken. U dient
eerst deze kwestie te regelen.
fhankelijk van de resultaten van dit overleg
A
thef fing ingevolge de woonschepenverordening
on
nieuwe, danwel de oude plaats .
zullen wij u dan een
verlenen voor de
Hoogachtendi
gedeputeerde
Overeenkomstig
de. griffier der
staten van Utrecht,
ronkelijke,
het oorsp
staten,
?p. '
Afschrift
F 2005
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G.J. Boelv?
Loene|eveg 5:
56J5 DA Vreeland.
de Weledele Heek |r. J.E. Goldhoozn:
Notaràsq
Poatbus IJ,
5652 ZR Loenen Anm de Yecht
è
.#.
Yreeland: 28 sept||er.lg8lo
Zeer Geaà|te Heez,
Eàezmeee bevestig ik de ontvangét van Vw snh|djven van 11 eeptem|er
1981 betrerfenGe verlegging van het woonsohlp *De Uithorn'' vom|e
de hqidïge làgplaats nnm| een ligplaats in de Veeht aohter het door
|àj bewooa4e perceelo
In genoemd schpllven bevestïgt U de bestaan|e ezr||stbnn||d
van veè von|e mijn bedrijr n>=Y en vnr.e de veûhtp |och volgens Uw
me4e|eling is het U ntet GuiGelijk ||x|door mi|n reohten doo|
v|rleggàng van het uponschà, zouGen vorden geeahA|do
Zk 4eel U me|e 4|% àk het âeer op #2àJs sal stellen ''|u|eer B làch
ter pàaatae |ou|t wille'n o#à|nteren. Ik deel U nog mede |at va|
miln knnt op geen enkele medewerki| gsreken; mag uoxdeno
Hopen|e 7 met het bovenst|de voldoende te hebben ingeliûhtp
verblijf àk,
Eoo|tendv
'
.-t |h |?
.. .-.*
/- - ' ' ' ' -
.Y =
' .. + - .-
K'
Gqlo. Boelee
k
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Ssvan Doornik
Nigtevech|eweg 1 08
3633.%W Vreeland
0294237732
0622949773
Gemeenteraad van Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE Maarssen
c in .' -
Ia
Reg. (Zaaklnr.
.2r. / $ | / o '/--:| t I |.-x-.e
sllchls:
te / 32-/ t .4 s '?- F. trecàl
lngek. ontv,bev.
1 2 JIJLI 2212
- O .
Mntek|nlngen/Kopie aan.
!
Vreeland, 10 jull
|-tceïtorea-c-tte-qp-|.t||lp-best||ng|p|n woonschqaqn Loenen |/11:02774
Geacht college,
I'loewel het prettig is dat de al jaren voortdurende rechtsonzekerheid voor woonboot
bewoners enigszins gereguleerd gaat worden door het nieuwe bestemmingsplan, valt
daar toch nog wel het een en ander over te zeggen.
Dat er jarenlang met de rechtspositie van woonscàipbewoners op qen dubiegze manier
is gemanèeùtreerd blijkt wel uit de ronduit bizarre hoeveelheid zienswijzen, rapporten,
nota's, beleidskaders waaraan ook in het nieuwe bestemmingsplan wordt gerefereerd.
Vele instanties en detkundigen hebben de laatste jaren hun licht laten schijnen over een
woonvorm die al decennia lang bestaat en die heden ten dage steeds meer als een
zinvolle aanvulling wordt gezien op de ''gewone'' manier van bouwen. Helaas nogal eens
met een zeer bedreigende uitkomst voor mensen die gekozen hebben voor deze
woonvorm en die ge'fnvesteerd hebben in het wonen op water.
De samenvattende teksten over wat er allemaal is gezegd over de Vechtstreek en in het
bijzonder de rol van de woonschepen daarin, maken het ontwerpbestemmingsplan een
zeer ambtelijk stuk en ook overigens lastig Ieesbaar. Wat wordt verergerd door wollig,
zichzelf herhalend taalgebruik en spelfouten. Bijvoorbeeld onder punt 2.2.3 ''De
beleidslijn .....vastgelegd.''
Hoewel het een on|erpbestemmingsplan betreft over Woonschepen in de Vechtstreek
blijft het vreemd te moeten constateren dat hoewel '' de a|isselende bebouwing van
boerderijen, villa's en woonboten als kwaliteit wordt beschouwd'' (p.17), de restrictieve
maatregelen vooral op woonboten van toepassing lijken te zijn. De soms pompeuze
bouw van huizen en bijgebouwen langs de Vechtoever zijn mijns inziens niet te rijmen
met de maatregelen die nu worden voorgesteld ten aanzien van schuurtjes en
erfafscheidingen bij woonboten.
Aan de ene kant is het prettig dat steigers onder bepaalde voorwaarden worden
toegestaan. Aan de andere kant is het vreemd dat een steiger van bijvoorbeeld vier
meter op niet meer dan twee palen mag staan. Dat is niet eens veilig te noemen tenzij de
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steiger extra zwaar wordt uitgevoerd. Het is opnieuw een voorbeeld van extreme focus
op ondergeschikte details. Bij mijn boot heb ik een kleine steiger van ongeveer vier
meter die om de meter gesteund wordt door twee palen. Een solide, maar zeer
bescheiden uitvoering die past bij de eveneens eenvoudige roeiboot die erlangs ligt
afgemeerd.
In het voorontwerpbestemmingsplan woonschepen Loenen van 18 april, Ias ik tot mijn
schrik dat mijn Iigplaats (Nigtevechtseweg 108) kennelijk niet bestemd was.
In de overlegreactie van de Provincie Utrecht 3.1.1. punt 11 staat ''De
woonschepenligplaats aan de Nigtevechtseweg 108 te Vreeland dient ook te worden
bestemd''. In het commentaar van de gemeente wordt deze opmerking echter niet
gehonoreerd. Op de minuscule tekening van het plangebied meen ik te zien dat
voornoemde Iigplaats inderdaad is ingetekend maar over dit puntzou ik graag
#
zekerheid krijgen.
Tot slot vind ik het verwarrend dat in het plan voortdurend sprake is van de gemeente
Loenen, terwijl dat toch een instantie is die officieel niet meer bestaat.
Met vriendelijke groet
%
cnww--|, ,
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B&W en Raad van de
gemeente Stiehtse Vecht
Postbus 1212 - 3600 BE Maarssen
llse.vaa|jes@stichtsevècht.nl - (0346) 25 40 00
Vàn: VPC - NfechtplasselAconlmissie - FHB Cladder, secretaris - Postbus 5347 - 1380 G- 11
Weesp - cladder@vecht.nl - 06-53773738
Betreû: zienswijze 'ontwembestemmingsplan woonschepen T-oenen z/11/07311'
Weesp, 10 juli 2012 (per email en post)
Geacht college,
In reactie op het Sontwerpbestemmingsplan Woonschepen Loenen Z/1 1/073 1 1 willen wij u
het volgende in overweging geven:
ook al hebben wij grote waardering voor uw streven om de bestaande woonschepen zo goed
als mogelijk landschappelijk in te passen, op een aantal punten kunnen de voorw|rden rond
die inpassing ons inziens scherper worden geformuleerd, ter bescherming van het kwetsbare
landschap van de Vechtoevers. Dat geldt voor drie/vier/vijf onderwemen:
1. het gebruik van de oevers als tuin
2. de omvang en plaats van de bijgebouwen
7 . de mogelijke kleuren van de woonschepen
4. bestemming berm tussen elwen en de weg
5. bijzonder regime voor historische schepen
Ad 1. Graag sluiten wij ons aan bij de bezwaren die Waternet heeft gemaakt tegen de
bestemming tuin op de waterkering ivm mogelijke conflicten met de keur. Tevens zou de
lengte van de oever in gebruik als 'tuin' op plaatsen waar de onderlinge afstand tussen
woonschepen 5 meter of minder is, dien overee|omstig moeten worden beperkt tot de lengte
van het woonschip ten behoeve van het schaarse vrij uitzicht vanaf de weg op de Vecht.
Ad 2. Datzelfde belang van het schaarse vrij uitzicht vanaf de weg op de Vecht kan oi.
worden gediend door ook voor de bijgebouwen-regeling dezelfde beperking op te nemen als
voor het tuingeb|ik in situatiçs waar de onderlinge afstand tussen woonschepen 5 meter of
minder bedraagt.
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Ad 3. Als voorwaarde voor de kleur van woonschepen wordt in het plan vermeld dat het
ebruik van materialen èn kleurep 'terughoudend' dient te zijn. Dat lijkt ons voor aanscheping
g
met (ongewenste) voorbeelden in aanmerking te komen. Bij voorbeeld de 'kleur' wit zou ons
inziens moeteù 'worden'uitgésloteh àls al tè opvzlend en storend aan de groene oevers.
Ad 4. eerder werd gedacht aan de mogelijkheid om de strook tussen de erfschelding en de
verharde weg tot 'berm' te bestemmen om die waar mogelijk te kunnen gebruiken voor (het
aanleggen vanl een wandelpad. Wij pleiten voor toevoeging van deze mogelij|eid. Met
name voor de beln'rl van de Vreelandseweg in Loenen, vanaf Molen de Hoop, richting
Vreeland, is dit van belang.
Ad 5. het is wenselijk om afwijkende maten mogelijk te maken voor historische schepen die
opgenomen zijn in het register van Varende Monumenten, of op een gemeentelijke
monulrentenlijst, met de beperking dat deze schepen niet vervapgen mogen worden door niet-
ïstorische woonschepen.
In de hoop dat u met deze zienswijze rekening kunt houden,
roeten wij u vriendelil'k
g
Vechtplassencommissie,
Frans Cladder, secretaris
Steven de Clercq, bestu|slid
Noot 1: Uw commentaar nr 2 bij ptmt 22 van de Nota be|twoording inspraak- en
overlegreacties van 18 april 2012 'In de meeste gevallen is er tussen de ligplaats en de
aangrenzende percelen een stuk tuin gelegen, waardoor het niet nodig is een
bebouwingsafst|d op te nemen omdat door deze tuin reeds de openheid wordt gewaarborgd'
is o.i. a|toonbaar onjuist. Ook door (hoge) hagen en heggen op de oevers die als tuin in
gebruik zijn wordt de openheid bepaald niet gewarborgd.
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Betreft : de zienswijze mbt. ontwerp bestemmingsplan woonschepen Loenen.
Geachte leden,
Het ontwerp bestemmingsplan geeft op bijzonder veel aspecten geen duidelijkheid.
Er worden veel (deels totaal onlogische) regels gemaakt en er wordt helemaal niets aan de
handhaving van deze regels gedaan. lk beperk me nu maar even tot mijn woongebied maar het geldt
voor de gehele regio en ik geef u navolgend even een korte bloemlezing van wat mij c.q. de buurt
recentelijk overkomen is.
Op lljuni jongstleden had ik een rechtszaak tegen uw gemeente. lnsteek van deze zaak was het
volgende: grondeigenaar fam. A.H. Colijn vroeg vergunning aan om steiger te mogen vervangen en
nieuwe beschoeiing aan te brengen. Werd in eerste instantie door de gemeente geweigerd. Op valse
informatie heeft men uiteindelijk toch een vergunning gekregen. lk kan hier niet in details treden
want dat voert te ver en bovendien moet deze zaak (uw kenmerk Z-11-05603-advies bezwaarschrio
weigering omgevingsvergunning Ni|evechtseweg 86 ws) binnen uw gemeente bekend zijn, in het
bijzonder mevr. F. der Nederlanden, dhr. S. van Schaik en uw handhaver dhr. K. de Ridder.
Het resultaat moet u maar eens gaan bekijken, een nieuwe steiger op valse voo|endselen gemaakt,
een nieuwe recreatieplek gecreëerd en sinds vorige week ook notabene KUNSTGRAS aldaar
aangelegdll! Het moet niet gekker worden! Bovendien staan daar nu OOK 2 schuren hetgeen
sowieso al niet mag. ONBEGRIJPELIJK dat er door uw handhavers NIET wordt opgetreden tegen deze
misstanden want het is Iijnrecht tegen wat de provincie c.q. de gemeente nu al voorschrij|.
Nog een recentelijke misstand? Medio vorig jaar is er door de gemeente een goedkeuring gegeven
om ter hoogte van de Nigtevechtseweg nr. 80 en 82 een nieuwe beschoeiing aan te Ieggen.
Voorheen was dat een NATUURLIJKE oever waar zelfs zeldzame ijsvogeltjes broedden en bovendien
stond op het Iand een aantal bomen die ook geheel en zonder vergunning zijn omgehaald! De
eigenaar, de heer A. Colijn ( zelfde familie als voornoemde misstand en allen eigenaar van de
oeverstukken waar wij dus ook de grond van huren hetgeen een enorm spanningsveld met zich mee
brengtl) heeft er thans ook een recreatieplek gemaakt inclusief aanlegpalen voor boot en wederom
staan hier ook 2 schuren op. Groot was mijn verbazing toen ik dit besprak met het Waternet, die
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schreef mij formeel in een e.mail dat een ieder die een natuurlijke oever bezit en daar beschoeiing
wil aanbrengen bij WATERNET een vergunning moet aanvragen, welnu de gemeente heeft dus een
vergunning afgegeven (?) terwijl Waternet van niets weet? Dus de gemeente geeft vergunning
zonder Waternet te informeren? Snapt u het nog? Wordt er zo Iangs elkaar heen gewerkt? Wordt er
zo weinig gehandhaafd? Jazeker helaas is dit de praktijk.
Zo heb ik nog veel meer misstanden gezien en helaas kan dan uw bestemmingsplan op schrift goed
Iijken ( hoewel er dus ook meer regelgeving in zou moeten komen m.b.t. rechtspositie
woonarkbewoners versus oevereigenaren enz.) maar wat heeft dat voor een zin als zelfs de
gemeente niet samenwerkt met notabene waternet en provincie? en dat op basis van de huidige
regelgeving er al niet eens op wordt gehandhaafd) Snapt u mijn teleurstelling? Ik heb reeds tig keer
de gemeente van voornoemde misstanden op de hoogte gebracht maar de ambtenarij gaat maar
door en door. Heeft u enig idee welke spanningsvelden er Iiggen tussen de eigenaren van de oevers
en de huurders c.q. woonarkbewoners? Voorziet het bestemmingsplan in enige rechtszekerheid
richting woonarkbewoners? Helaas niet, men stelt dan, nee dit is een PRIV/AT rechterlijke kwestie
dus daar bemoeien wij ons niet mee en dus o.a. met voornoemde misstanden als gevolg hetgeen
nogmaals Iijnrecht tegen de reeds bestaande regelgeving is.
Zoals reeds vele malen gemeld ben ik (en meerdere woonarkbewoners) te allen tijde bereid u
persoonlijk te woord te staan (reeds eerder al met o.m. mevr. M. Hoek c-s. het een en ander
besproken op mijn woonark , vele foto-s gemaakt etc. etc. met veel beloftes en nul resultaatl) om
veel meer uitleg in detail te geven, maar eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik ook nu weer weinig
verwacht. De bal Iigt bij de provincie, gemeente en waternet, die wordt niet opgepakt en dus kabbelt
het voort, misschien dat er ooit enige verbetering komt, hoop doet leven!
Tertius Aartsen
Nigtevechtseweg nr. 82 ws
3633 XW Vreeland
0654.235305 - 0294.231314- e|a@kabelfoon.nl
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De Gemeenteraad van Stichtse Vecht - l -z-.-.- 1
Aantekeningen/K|pie aan,
Postbus 1212
6rlffèe
3600 BE Maarssen
'
Betreft: Zienswijze bestemmingsplan woonschepen Loenen Z/11/07311
13
Nigtevecht, 11 juni 2012.
Geachte Ieden van de Gemeenteraad,
Langs deze weg breng ik mijn zienswijze m.b.t. het bg. bestemmingsplan onder uw
aandacht.
Er staan mij 2 documenten ter beschikking :
1. Ontwerpbestemmingsplan Gemeente Stichtse Vecht, gedateerd 18 april 2102
IDnr. NL.IMRO.1904.BPLGBWoonschepen-ON01
2. Ontwerpbestemmingsplan Loenen, gedateerd 18 april 2102
NL.IMRO.0329.BPLGBWoonschepen-ON01
Mijn zienswijze betreft beide documenten, evenals alle overige documenten en plannen
die over dit onderwerp beschikbaar zijn, dan wel uitgegeven zijn.
1. Sfeerzeuing en politieke omgevingsfactùren. Eàocumeqt 1. heft 'aan met
'ïwildgroei van woontchepen'' Dit ademt een zeer negatieve sfeèr uit. Daarpaast
is er bij mijn wëten geen ''wildgroei'' Moéelijk daar het Iigplaats nemen aan de
Vecht' al sinds' tientallen jaren aan een verbod- & onthe|ing|regeling onderhevig
is en daarnaast |ijn alle Iigplaat|en inmiddels bestemd. Ik geef u in overweging
de doelstelling van het'plâù âakelijker te formuleren. Op pag. 15 onderaan (punt
2.2.8.) valt het op dat bij een opsomming van betrokken partijen de woonboot-
bewoners niet genoemd Worden.... Het beleid en regelgeving voor woonschepen
verandert regelmatig waardoor het gevoel van rechtsongelijkheid versterkt wordt
en de vraag ontstaat wanneer bestuurlijke instanties eindelijk hun
verantwoordelijkheid tegenover burgers nemen en het waterwonen behandelen
zoals Iandwonen behandeld wordt. De politiek heeft woonarken en huizen al Iang
als gelijkwaardig geaccepteerd en het wordt tijd dat (Iokale) overheden hun
procedures en regelgeving daaraan aanpassen en stoppen met het steeds
opnieuw bedenken van ongelijkwaardige, repressieve, regelgeving omtrent
woonarken.
2. Inconsistent. niet er wordt
Het plan is
geactualiseerd,
de status van 2010, er wordt herhaaldelijk over
i.p.v. de nieuwe èemeente Stichtse Vecht. Het
gemeente
plan
inconsistenties. Daarnaast Zijn de inspraakreacties niet verwerkt in het plan.
Tevens Iijkt het d4t de dötùmenten op de wébsite niet' gelijk. zijn aân de
documenten die Op het gemeentehuis beschikbaar zijn.
3 Fotus van het élàù. Het plan richt zich op de verkeerde wijze op àe gén' oemà'e
* . .
derWerpen, XOaIS de Iandschappelijkè/eèologische waaràe èn voorname' Iijk de
On
% ' ## j j j n g e n é jj n v en j ' m eé j
veelgenoemde doorzièhten en zichtlijnen . Deze doelste
gediend met het verbeteren van de bestaande' d ichten, dan mèt pogingen dit
te behalen door marginale wijzigingen af te dwi in bestaande situaties. Dit zal
tot veel en kostbare procedures Ieiden. Dit geld z u beter besteed zijn aan
zienswijze bestemmingsplan Woon|hepen Loenen |/11/0731 1
nog vooogeborduurd op
Loenen gesproken,
bevat veel van dit soort
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Jan Hulsinga, Vreelandseweg 83, 1 393 PE Nigtevecht
voornoemde verbetering van bestaande doorzichten. Te denken valt aan meer
onderhoud (snoeien, maaien) van de dijkbegroeiing op plaatsen waar dit meteen
doorzicht biedt.
4. Doc. 1 - 1.2 Plangebied. Hier wordt verwezen naar de gemeente Loenen en
worden woonschepen binnen de grenzen van '' de bestemmingsplannen
Nieuwersluis, Vreeland en Nigtevecht'' uitgesloten van het plan. Welke
woonschepen worden bedoeld? Het is onduidelijk wat er dan voor deze
woonschepen geregeld wordt. Is dit al afgerond? Er wordt naar 2010 verwezen.
Mijns inziens zijn enige jaren geleden alle Iigplaatsen' in- en rondom de genoemde
dorpskernen bestemd. Hierover dient duidelijkheid te worden gegeven.
5. Rechtsongelijkheid. Het ontbreekt aan rechtsgelijkheid in de behandeling van
woonhuizen en woonarken, juist in een tijd dat waterwonen door politiek en
maatschappij als een volledig aanvaardbare woonvorm wordt beschouwd. Diverse
onderdelen van dit plan tonen dat duidelijk aan. De lengte voor hoogte regeling is
bijv. iets dat bij huizen niet toegepast wordt. Bij huizen is geen sprake van
''doorzichten''. Daaoegenover wil het plan bijv. wel een welstandscontrole
invoeren, hetgeen bij huizen gebruikelijk is, maar niet voor woonschepen geldt.
Een beperkende regulering van schuren en onderlinge afstanden is eveneens bij
de behandeling van huizen niet terug te vinden.
6. Planschade. Oevergebruik/schuren/laagpad. Het voorgestelde reguleren van
plaatsing en oppervlakte van schuren zal in een aantal gevallen tot planschade
Ieiden. In mijn geval zal ik in geval van vervanging aanzienlijk in oppervlak terug
moeten gaan, hetgeen onherroepelijk tot waardevermindering en dus tot
aanzienlijke planschade zal Ieiden. Er dient een uitzonderingsregel te worden
toegevoegd om de huidige situatie te kunnen behouden, daar waar aantoonbaar
schade geleden wordt. Het creëren van een jaagpad over particulier (tuin) terrein
zal door afgenomen privacy en overlast eveneens tot planschade Ieiden.
7. Planschade. Hoogte voor Iengte regeling. Deze regeling is bijzonder ingrijpend
en leidt in mijn geval tot geen enkele winst t.a.v. ''doorzichten''. In het geval van
woonarken die haaks op de richting van de Vecht Iiggen (insteekhavens) is de
winst vrijwel nihil. Woonarken zijn zelden breder dan 7-8 mtr. waarbij er een zeer
geringe (vrijwel onbruikbare) winst geboekt wordt, tegen enorme gevolgen van de
nutteloze Iengte inperking, voor de woonark eigenaar. In mijn geval zullen deze
beperkingen tot aanzienlijke waardedaling Ieiden. hetgeen wederom tot
planschade zal leiden. Er dient een uitzonderingsregel te worden toegevoegd om
de huidige situatie te kunnen behouden, daar waar aantoonbaar schade geleden
wordt. Voor de goede orde treft u op pagina 3 een foto aan van de huidige situatie
ter hoogte van Vreelandseweg 83. Zoals u ziet is de betre|ende woonboot niet
eens te zien vanaf de dijk. De situaties waarbij woonboten in een insteekhaven
Iiggen jleiten voor een meer individuele behandeling.
8. Calamlteitenregeling. Er dient ook voor woonarken een calamiteiten regeling te
worden opgenomen. De calamiteitenregeling, zoals in doc. 2 16.1.1.b is
beschreven, zou hiervoor kunnen dienen.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ge'l'nformeerd en zie uw reactie
tegemoet.
oogachtend
inga
|1 nswijze bestemmingsplan Woonschepen Loenen Z/11/07311
2
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Jan Hulsinga, Vreelandseweg 83, 1393 PE Nigtevecht
Zienswijze bestemmingsplan Woon|hepen Loenen Z/11/07311
3
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Beiorgen tegen bewljs van ontvangst op 12 |ull 2012
Aan de Raad van de Gemeente Stich|se Vecht
Betreft ontwerpbestemmingsplan Woonschepen Loenen
Endelhovenlaan 1
MMRSSEN
2|1 44-|
1 2 JLL!
Claa's . .
j'
R e g ) . à . . . . . l
. . ., : .
ï
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N l|tevecht, 1 Ju -1 20 - -
Geachte leden van de Raad,
Wij hebben kennisgenomen van het hierboven genoemde ontwerpbestemmingsplan, zoals
dat met toelichting ter visie is gelegd. Graag maken wij hierbij
van de gelegenheid gebruik
tijdig bij u onze zienswijze in te dienen.
Wij zijn eigenaar
Momenteel geldt ter plaatse ingevolge
en bewoner van de woonark aan de Klompweg 23 te Ni|evecht.
het nog nlet zo lang geleden in werking getreden
bestemmingsplan de bestemming ''wonen''
Daarbij is van belang dat
het vigerende plan pas in werking is getreden nadat de Provincie
Utrecbt haar beleid met betrekking tot woonschepen in de Provincie reeds had vastgesteld
en dat dat beleid in het thans geldende en dus door Gedeputeerde Staten van Utrecht
goedgekeurde- bestemmingjplan reeds voldoende geacht mag worden te zijn verwoord.
Voor het betre|ende deel van het in het on|erpplan begrepen plangebied valt derhalve
aan het Provinciaal beleid geen goede motivering tot wijgiging of herziening van het
bestemmingsplan te ontlenen. Die ontbreekt dan
ook in de toelichting. Daarbij komt dat de
Provincie ons in 2006 een ligplaatsvergunning heeA verleend die heel specifiek ziet op de ark
in huidige vorm.
Ook overigens valt in de toelichting onvoldoende specifiek een motivering te Iezen van de
noodzaak of wenselijkheid juist dit plangebied opnieuw te bezien.
Die noodzaak bestaat onzes inziens in het geheel niet. AI zeker bestaat niet de noodzaak of
wenselijkheid de vigerende bestemming
''wonen'' te wijzigen in een bestemming '' tuin 1*
' '* j
. (..-- .. .. .
- . /
y ,.-., y.-y--. .
' /
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Bezorgen tegen bewijs van onwangl op 12 |MII 2012
Aan de Raad van de Gemeente Stichtse Vecht
Betreû on-erpbestemmingsplan Woonschepen Loeqen
Endelhovenlaan 1
MMRSSEN
Ni|evecht, lljuli 2012
Geachte leden van de Raad,
Wij hebben kennisgenomen van het hierboven genoemde ontwerpbestemmingsplan, zoals
dat met toelichting ter visie is gqlegd. Graag maken wij hierbij
van de gelegqnheid gqbruik
tijdig bij u onze zienswijie in te dienen.
Wij zijn eigenaar en bewoner van de woonark aan de Klompweg 23 te Ni|evecht.
Momenteel geldt ter plaatse ingevolge
het nog nlet zo lang geleden in werking getreden
bestemmingyplan de bestemming ''wonen''.
Daarbij is van belang dat het vigerende plan pas in
werking is getreden nadat de Provincie
Utrecht haar beleid met betrekking tot woonschepen in
de Provincie reeds had vastgqsteld
Gedeputeerde Staten van Utrecht
en dat dat beleid in het thans geldende en dus door
goedgekeurde- bestemming|plan reeds voldoende geacht mag worden te zijp verwoord.
Voor het betre|ende deel van het in het on|erpplan begrepen plangebied valt derhalve
aan het Provinciaal beleid gqen goede motivering tot wijgiging of herziening van het
bestemmingsplan te ontlenen. Die ontbreekt dan
ook in de toelichting. Daarbij komt dat de
Provincie ons in 2006 een Iigplaauvergunning heeft verleend die heel specifiek ziet op de ark
in huidige vorm.
Ook overigens valt in de toelichting onvoldoende specifiek
een motivering te Iezen van de
noodzaak of wenselijkheid juist dit plangebied opnieuw te bezien.
Die noodzaak bestaat onzes inziens in het geheel
niet. AI zeker bestaat niet de noodzaak of
wenselijkheid de vigerende bestemming ''wonen'' te wijzigen
in een bestemming '' tuin 1''
p/qAy
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respedievelijk ''water'', waarmee het woonkaraker van dit deel van bet plangebied onnodig
wordt ontkend respectievelijk wordt wegbestemd.
De toelicbting is natuurlijk ook weinig recent, gqtuige het feit dat daarin over de jpren 2010
en 2011 wordt gesproken alsof dat jaren in de toekomst zouden zijn. Actualisering heeft
kennelijk niet plaatsgqvonden. Zo is bijvoorbeeld niet vermeld dat de woonarkeigqnaren - in
elk geval aan de Klompweg- zeer recent veel geld hebben moeten investeren in moderne
infrastruuurele voocieningen als de aanleg van een gpsleiding ter vervanging van de oude
gasopsla|anks en aansluitingen op de gemeentelijke
riolering. Dat alles uiteraard omdat zij
d i- daar ''wonen''
en us w J- .
Ook overigens slaat de toelichting de plank
goeddeels geheel en al
mis. En dat, terwijl de
toelichting (gie 9 5.1 ervan) ''van
wezenlijk belang (is) voor een jpiste interpretatie en
toepassing van het bèstemmingsplanz'. In dat verband is het onaanvaardbaar dat de
toelichting artikelen bespreekt die in de regqls in het geheel niet voorkomen. Naar de
betekenis van de regels (en de juiste
interpretatie ervan) moet men dus maar raden. Zo'n
on-erpbestemmingyplan verdient niet die naam en mag dan ook door de Raad niet aldus
als bestemmingsplan worden vastgesteld.
Ook overigens voldoet het ter visie gelegde stuk niet aan de eisen die aan een
bestemmingsplan moeten worden gesteld. Gebieden in de gemeente die zelfs niet in elkaars
buurt Iiggvn en g|en enkele ruimtelijke onderlinge samenhang hebben krijgen die
onderlinge samenhang niet door ze samen te proppen in een bestemmingsplan dat Iouter
bestaat uit een verzameling poxzegelplannetjes. De voorgelegde regeling is dan ook in feitè
geen bestemmingsplan, maar heeA kennelijk uitsluitend de bedoeling om de bestaande
woonbestemming te doen verdwijnen.
Volgens de toelichting zou het bestemmingsplan ''conse-erend'' zijn en daarom ook
economisch uiwoerbaar zijn. Dat is echter reeds vanwege het gqgeven dat de
woonbestemming aan dit deel van het plangebied wordt ontnomen niet juist. De gemeente
kan vele planschadeclaims tegemoetzien, waarbij van het doorschuiven daarvan naar de
Provindie geen sprake kan zijn. De Provincie verlangt dit immers niet van de gemeente! Het
te
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mag wel vanzelf spreken dat een woonbestemming economisch veel meer waarde heeft dan
de bestemming ''tuin'' en ''water''
In bet ontwerp komt in de regvl| slechts heel ondergqschikt aan de orde dat de bestemming
water eok- is bedoeld is voor woonschepen daar waar op d.e kaart een woonschipligplaats
is ingvtekend. En ve-olgvns wordt nadee gqspecisceerd aan welke eisen een woonschip
moet voldoen. Aan die eisen voldoet onze woonark niet. Onze ark is bijvoorbeeld Ianger dan
de toegestane 18 meter en ook aan de eis dat de tussenruimte tussen de woonscbepen
mlnimaal 5 meter moet zijn voldoen wij niet.
Wij voldoen dus niet aan de in het ontwerp aan woonschepen gestelde eisen. Sterker nog;
die eisen zijn juist op de plaats waar onze woonark Iigt ongewenst. Ter plaatse zou een ark
met een Iengte van 18 meter en een breedte van 6 meter de
waterdoorgang volledig
verstoppen. Dat is niet in het belang van een goede ruimtelijke ordening. Weliswaar is
sprake van een maximale breedtemaat, maar erop gelet dat deze in het bestemmingsplan is
opgenomen moet deze door de gemeente
ook worden toegestaan als de noodzaak tot
vervanging van onze ark zich onverboopt zou aandienen. Dat kan ook de gvmeente niet
l|/illt| rl.
Daarbij komt dat in de toelichting (weliswaar een toelichting op een piet bestaand artikel 291
) met zoveel woprden valt te
Iezen, dat de woonarken niet vallen onder het overgangsrecht
voor bou|erken, maar
onder het overganorecht voor het gebruik. lndien en voor zover
dat tot consequentie zou hebben (en wat is anders de zin van de toelichtin: op het
overgangsrecht?) dat wij onze
woonark niet gedeeltelijk
mogon VernieuWen Of Veranderen
of na tenietgaan als gevolg
van calamiteit niet geheel mogen vernieuwen of veranderen,
zoals ten aanzien van bouwwerken in artikel 16.1.1 expliciet wel is toegqstaan, is sprake van
overganàsrecht dat niet voldoet aan de daaraan in de jurisprudentie gestelde eisen.
Het doel van het plan
zoals dat voorli| is evident: geen woonarken meer! Dat blijkt ook
overduidelijk uit de wijzigingsbevoegdheid die aan Burgemeester en Wethouders in àrtikel
12.1 van de voorschri|en is gegqven. Burgemeester en Wethouders mogqn op de plankaart
de aanduiding ''maximaal aantal
wooneenheden'' wijzigen of veranderen (dus ook tot 0!)
. y jv
. î
,'
.
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''teneinde het maximum aantal toegestane woonschepen te
verlagqn''. Aan g|bruikmakin:
van die wijzigingsbevoegdhetd is
geen enkel objectief en controleerbaar criterium gesteld.
De Raad gve| daar|ee dan
ook aan Burgqmeester en Wethouders een vrijbrief om op elk
door hen gewenst moment en om elke door
hen bedathte reden Ous eigenlijk ''zomaar'' -
te bepalen hoeveel woonschepen nog legaal kunnen blijven Ii|en waar zij Ii|en. Ook een
dergelijke wijzigingsbevoegdheid verdraagt zich
niet met de geldende jurisprudentie.
Kortom; van een conse-erend bestemmingsplan zal gqen sprake zijp als dit ontwerp tot
bestemmingsplan wordt verheven. Integendeel, er is in feite sprake van
wegbestemming van de woonfundie van de woonarken en omliggende grond.
waaronder ook de onze,
een wijzigingsbevoegdheid die in het plan aan
Burgvmeeste'r en Wethouders wordt
gegeven om het aantal woonschepen te verminderen, zonder dat aan gebruikmaking
van die wijzigi.ngybevoegdheid objedieve en controleerbare eisen worden gestelda-
- afmetingseisen die aan
de woonschepen worden gesteld die, in elk geval waar het
onze woonark en Iigplaats betreft, niet realistisch of met inachtneming.van de eisen
die aan een goede ruimtelijke ordening worden gesteld te verwezenlijken zijn.
Ten slotte merken wij nog op dat het
buitengewoon ongelukkig is dat het ontwerp in de
vakantieperiode ter visie is gelegd. De tijd voor overleg met medebewoners van de
Klompweg heeft in dat verband ontbroken. Indien en voor zover de
bezwaren in zienswijzen
van onze al dan niet naaste buren ook op onze situatie van toepassing zijn en niet strijden
met de bezwaren die wij zelf hierln tegen het on|erpbestemming|plan naar voren hebben
gebracht moeten die bezwaren hier als herhaald en ingelast worden beschouwd.
Wij verzoeken de Raad dan ook niet over te gaan tot
vaststelling van het voorli|ende
bestemmingsplan.
Hoogachtend,
z
.H.A.M. Schei|ers, F.P.C. Legg * Klompweg 23
1393 P1 Nigtevecht
Sïv)i
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70
Gemeenterud Stichtsevecht
Postbus 12 12
3600 BE Maarssen
22-06-2012
Betr. On|epbestemmingsplan Woonschepen Loenen Z/l 1/0731 1
Geacht College,
Met verbazing hebben wij kennis genomen van het ontwepbestemmingspl|.
;' .
Het wijzigingsbesluit punt 4.5.6. Klompweg geeft aandat de arken een knelpunt zijn en daalwoor een uitsterf
beleid geldt.
Dit verbaast ons vooral omdat wij in 201 1 een ark hebben gekocht en na overleg met de gemeente
men ons verzekerde dat de ark was opgenomen in het bestemmingsplan, zijn wij tot koop overgeg|n.
Als er een vermoeden was geweest omtrent een op handen zijnde wijziging in het bestemmingspl|,dan
hadden wij hier zeker van afgezien.
Conclusie: Dit betekend dus voor ons ark bewoners een rampen plan.
Het voorgestelde plan om schuren te veolutsen. punt 5.3. oni zodoende een doorzîcht te verkrijgen is
ondoenlijk.
De plaats van de schuur hebben wij in overleg met bouw&woning toezicht bepaald en is in 201 l via een
bouwamwr|g goedgeke|d.
Een andere plek hebben wij niet i.v.m. een beperkt strookje grond.
Conclusie: een niet uit te voeren voorstel.
Punt 3.2 waar in men stelt ondanks het huidige eigendom , hetjaagpad weer tel'ug te brengen gezien de historie.
Hetgeen inhoud dat een ieder zomaar doorjouw tuin kan wandelen.
Dit ptmt is dus onacceptabel.
Ook moet mij van het hart dat het een en ander door Waternet word voorgesteld (4.5.6), klakkeloos wordt
overgenomen in het ontweœbestemmingsplan.?? Wij willen het ontwerpbestemmingsplan dan ook aanmerken
als onde|aats.
Met v-lendell-l-ke groet
... .. . - '
|.
y '
N
ï
Jan & Maggy Dalmulder van Seventer,
Klompweg 39
1393 PJ
Ni|evecht.
Cc. Brief gemeente 201 l .
. .. ' .
Class.
.-..- '
'*' i
'' ' tzaaklor ;
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I'agtt l 01- 2
Van: N) 1 q) l-è-!-ln.l N . ( ' l ) l t 1 1 1 1 ?.Jl.!--t I
Datunt: 28-7-20 I l 9..27:07
-d t'tn.- 'j kl.l ) . I ja 1 11) k.l l t l c' 1. .( /. t I 17 c 11 ' : l i 1. 1.11 '
Onderwerp: reactie nlbt Iigplaats woonark Klompweg 39 te N igtevecht
Geachte heer Dalmulder,
Naar aanleiding van uw vecoek om bestemmingsplaninformatie omtrent de Iigplaats van de woonark gelegen
op het perceel Klompweg 39 te Nigtevecht bericht ik u als volgt.
Het perceel is gelegen binnen het vigerend bestemmingsplan ''Landelijk Gebied Loenen 2004'' en heeft hierin
de bestemming ''Woonarkenligplaats'', echter is in eerste instantie goedkeuring onthouden aan deze Iigplaats.
Vervolgens heeft raad van State aangegeven dat dit onterecht is geweest. Met het GS besluit van 28 /06 / 05
is dit hersteld en is de Iigplaats alsnog goedgekeurd. Derhalve is ook in het voorontwerpbestemmingsplan
Woonschepen Loenen deze Iigplaats opgenomen. Door het opnemen van de iigplaats in het toekomstig
bestemmingsp|an Woonschepen zal de Iigplaats een formele status krijgen met daaraan verbonden de
nodige voorschriëen.
In het najaar zal het ontwerpbestemmingsplan worden vastgesteld.
Kortom de woonark en de Iigplaats aan de Klompweg 39 ligt er ||.
lk hoop u hiermee voldoende te hebben ge'l'nformeerd.
Met vriendelijke groet,
Chailindra Mangrey
Front Office medewerker Omgevingsloket afdeling Publiekszaken
#
*
Chailindra.Mangrey@sticbtsevecht.nl
T 0346 25 41 25
Aanwezig op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag
Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
'àl; '.%v' '.,p . t.:.'i 'ï i (-- )-( t 't''ù te $./ (.9 t:. 1') t . r -1 I
û-yccn v i rtls gt?: ondell i n tl it bcritrhl .
Gtcorltrol eerd door A N'' (. -1 - |!2. , h t '. z ' î ' ' '.
versie: l ().(,. I 39t) ' &' irtlsdkttabtlse.. I 5 l 8.'3792 - tlattll'n s an uitgil'te: (|7, 27 1 l
Biilaqen weemeven:
7, 1 L te f o t o ' s u p l (3 a d e (2 n 23 a r U a çïe |3 ùè (3 F
. . .-
3-7-20 1 2
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i
LLI 2|12
Rvtze
Gemeenter|d van Stichtse Vecht 9 x. l2aaklnf. (?t..-
o.v.v. zienswijze bestemmingspl| Woo chepen Loenen Z/1 1/073 ' IS
1212 l 'A / 1 l / ça --)-:% t t Vi|.) ûl
Postbus i
2- $ .4 s j och.l
. l s.l î
3600 BE Maarssen i œtv.bt''!
is | - , .. .. , pqjz x.be|'. -
. 1
l ! 2 Jtl 1-! -2...9.-12 - ..
k- a|.,w..
Nigtevecht, l 0 juli 20 1 2 xqj (7. . o .
k! . .
||mMgea|o/
A ntnkerlinyn/Kopie aall'
Geachte leden van de Raad, l
Hierbij reageren mijn man en ik op het o rp es emmlngsp an woonsc epen'' van 1 8 april
2012, wat nu ter inzmge Iigt en o.a. betrekking heeft op de woonschepenligpl|tsen van de
voormalige gemeente Loenen.
Tot onze grote verbijstering stmat er in het ontwembestemmingspl| (vanaf nu afgekort OBP)
dat çalle woonschenen aan de KlompweR onder uitster|eleid vallen. knelpunte-n-z. iip-en via
een wi-lziainasbevoeudheid zereduceerd Fzaan worden tot nul'.
Dit alles stmd vermeld op blz. 32, pmugl-chaf 4.5.6 én op blz. 15 en 16 van de nota be|twoording inspraak
en overlegreacties. Het betrelï de zienswijze van Waternet en het antwoord van de gemeente hierop.
De woonarken in de Gemeente Loene|igtevecht worden al tien|llenjaren achte|olgd door
de provincie Utrecht en DWR (huidige Waternet) in hun wens het aantal woonarken in de
Vecht met |zienlijke aantallen te ve|inderen.
De gemeente Loenen wœs het hier niet mee eens en heeft dan ook in 2003-2004 de legale
woonarken bestemd. De gemeente Loenen alsook de woonschepenbewoners hebben toen een
juridische strijd moeten voeren tegen de provincie, die hiermee niet akkoord ging. I'Iet oordeel
van de Rmqd van State in 2004 Iuidde dat het merendeel van de woonschepen tcrecht waren
bestemd door de gemeente Loenen behoudens een aantal knelpunten. Met uiteindelijk 1 3
bewoners is jaren geleden door het RPV een Gnanciële uitkoopregeling getroffen waarbij l
bewoner nog op veml|tsing wacht naar een nieuwe woonschepenligpl|ts.
Na de uitspraak van de Rmad van State in 2004 waren de overige woonschepen eindelijk
officieel bestemd en hiermee knelpunt af.
In het beste|ingspl| van de gemeente Loenen in 2003 is wel een wijzigingsbevoegdheid
opgenomen m.b.t. de woonarken : ''Buraemeester en wethouders ziin bevoesld de bestemminkz
woonschene|i|l|ts te Vizizen in de bestemmina Natuur en Landschapsdoeleinden met
inachtneminu van het volnende: een besluit tot pl|wil'ziaina wordt niet eerder Mç-n-o-m. ç-n
nadat decene die de liklnlmats inneemt kenbaar heeh jwmaakt mee te willen werken..a|
sanerinR van de betre|ende linplaatsp'.
Waarom wordt deze wijzigingsbevoegdheid uit 2003 niet gewoon gehandh|fd in het nieuwe
bestemmingspl|? Die is door de gemeente Loenen uitgebreid getoetst nnn dejurisprudentie.
Na het ter irlzage Iiggen van het OBP van de gemeente Stichtse Vecht vanafjuni 201 2, waren
we opnieuw zeer veront|st. U moet weten dat op het moment dat dit soort regels/uitsprAen
over onze woonschepen bij ons allen een grote paniek veroocmvt, omdatje bezit meteen
dramatisch in waarde dmqlt. Wie wil er nog een boot kopen, waarover een uitster|eleid is
uitgeroepen door de gemeente. Magje ûberhauptje woonschip nog verkopen van de
gemeente na het uitspreken van uitsteeeleid?







01. Inkomende documenten - 14571


Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 8


Na informatie ingewonnen te hebben bij de ver|twoordelijke ambtenaar, hebben een aantal
woonschepenbewoners aan de Klompweg (waaronder miin man en ik) besloten de
l|dsadvoc|t H.J.M. Bcsselink van advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
weer te vragen onze verdediging op zich te nemen en een zienswijze te schrijven, die de
gemeente onder|ssen ontvangen heeû.
Maar n|st deze juridische zienswijze willen we ook ons hele verhmal kwijt.
Ik heb op 9 juli Waternet gebeld om een uitleg te vragen over hun zienswijze in het OBP,
waarin staat dat Ealle woonschepen aan de Klompwes: onder uitsterleleid vallen. knelpunten
ziin en via een wil'zit|inu|sbevoendheid eereduceerd Raan worden tot nul' .
Toen bleek telefonisch dat wat Waternet betreft het hele verhaal in de OBP m.b.t. de
woonschepen op de Klompweg op een misvers|d / fouten is gebaseerd. Hierna heeh de heer
Mmas, van de afdeling Planadvies van Waternet, in |nvulling op zijn reeds ingediende
zienswijze een a|vullende email nrln de ver|twoordelijke ambtenaar, mevrouw Vaartjes,
gestuurd. Ik citeer de bel|grijkste conclusies uit deze email, waar ik een cc. van heb
ontvangen:
Citant 1 van de heer Mmts : ttons advies had alleen betrekking op woonschern in de
bocht van de Hinderdam. De informatie hierover was alkomstig van de provlncie
(mondeling). In het voorontwem bestemmingspl| waren de bocht en het
rechte deel aan de Klompweg apart bestemd (kaart l van het voorontwem).
In mijn heùnnering betrof kaart 1 uitsluitend de bocht bij de Hinderdam
en had ons advies daar betrekking op. Hoe het ook zij, in het ontwerp is
de gehele Klompweg, de bocht en het rechte deel, als één geheel bestemd,
w|rdoor nu per abuis het ''uitsteeeleid'' en ''knelpunt'' voor de gehele
Klompweg geldt. Dit was niet bedoeld met de opmerking. Als ik de reactie
van Waternet op het voorontwem teruglees kan hd inderdaad op deze
manier gei'ntemreteerd worden. Aan het eind van dezelfde brief maak ik
echter wel duidelijk dat het om de schepen in de bocht van de Hinderdam
gaat. De kaarten van het voorontwembestemmingspl| zijn anders genummerd en
ingedeeld dan bij het huidige ontwembestemmingspl|. waardoor het antwoord van
Waternet op andere knnrten is gebaseerd''.
Miin opmerkinR bii citaat l : belangrijk om te weten is dat de woonschepen op de
Klompweg in die bocht, tegenover het eiland Hinderdam, ook gewoon zijn bestemd
door de gemeente Loenen en dus offi' cieel bestemde ligpl|tsen zijn.
Cit|t 2 van de heer Mmas : |rverigens is het op de langere termijn reduceren van het
aantal woonschepen bij de Hinderdam niet zozeer een wens van Waternet maar een
opmerking dat hier afspraken over zijn gemmakt in het verleden met
andere partijen, ter attentie, om rekening mee te houden in het bestemmingspl|''.
Miin opmerkina bii cit|t 2 : het glmt hier om huurconîacten die de bewoners hebben
afgesloten met de verhuurder. Maar wat verhu|ders (privéorg|isaties/privépersonen)
in hun contracten afspreken lijkt ons niet geëigend om in een bestemmingspl| op te
nemcn.
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Ook maken we bemmar tegen de ver|dering in het ontwepbestemmingspl| m.b.t. de
omsch|jving van onze Iipl|tsen. In het huidige bestemmingspl| zijn we een
twoonschepenlinpl|ts (WLI' - met de omschrijving : tdie bestemd ziin voor het permanent
afmeren van woonschepen'. Dit lijkt ons een pmssende omschrijving. Waarom wordt deze
tekst niet gewoon gehandh|fd in het nieuwe bestemmingspl|? Waarom moet onze ligplmqts
gesplitst worden in een deel water én tuin? Daar hebben we nog geen duidelijk antwoord op
gehad. We vrezen na allejrenl|ge pogingen van de provincie Utrecht samen met DWR
(Waternet) om ons te laten verdwijnen, dat dit is voorgesteld door de provincie om nieuwe
handvaten te creëren buiten het bestemmingspl| om, om zo in de toekomst nieuwe
mogelijkheden te hebben de woonschepen toch te laten verdwijnen. Bijvoorbeeld via de
wetgeving van de provincie of via de keur van Waternet. Waannee we dan weer terug bij af
zijn, nu we eindelijk sinds 2003/2004 als woonschepen onder geb|ikelijke en gelijkwardige
regelgeving t.o.v. huizen vallen via de bestemming van de gemeente.
Tevens maken we bezwaar tegen de plannen om bij de bestemming ç'ruin 1 ' de
afwijkingsmogelijkheid voor een jmagpad mogelijk te maken. Wij hebben tuinen met eigen
grond en we vinden het een inbreuk op ons eigendom dat de gemeente deze kleine strook tuin
langs onze woonark in de toekomst openbaar zou willen gaan maken.
Verder willen we aantekenen dat het ontwembestemmingsplan tendentieus t-o-v.
woonschepen is, vol fouten en verkeerde ve-ijzingen zit. Enkele voorbeelden:
tendentieus t-o.v. woonscheoen
1 . Blz. 3 : notabene in de le zin van het OBP, van de inleiding : Eom wildgroei van
woonschepen op de wateren in de provincie tegen te gaan heeû de provincie
Utrecht woonschepenbeleid ontwiueld'.
2. Blz. 23 : men plmatst een foto bij een verh|l over de ongewenstheid van te grote
clustering van woonschepen, maar die foto is van een rij slordige, eenvoudige
woonschepen in Weesp, die daarbij bovenop elkaar liggen.
fouten
1 .
2.
3 .
Blz. 3 ; bij de omschHjving van het plangebied vergeet met de Angstel/Loenersloot
Blz. 5 : bij vigerende regelingen, ontbreekt een eigen bestemmingspl| voor
woonschip Klompweg 43.
Blz. 32 : in de Iosse nota beantwoording inspraak - en overlegreacties van 18 april
2012 staat een zienswijze van de Vechtpl|sencommissie met een pleidooi voor
een jmagpad. Deze brief en de reactie van de gemeente hierop is niet afgedrukt in
de OBP. Wel heeû de gemeente het idee omm'fnt in het OBP om in Tuinl een
mogelijkheid voor een jaagpad te vermelden.
verkeerde ve|i'lzinuen
1 . de bijgevoegde ka|nummers en de ve-jzingen in de tekst naar de kmtrten sluiten
niet op elkaar aan
Klompweg 37
1393 PJ Nigtevecht
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Deze OBP is door het bedrijf SAB in opdracht van én onder veran|oordelijkheid van de
gemeente gemaakt. Het logo van de gemeente ontbreekt in deze OBP, wel stmat er op elke
bladzijde onderaan de nnnm SAB en op de omslag vetgedrukt het Iogo van deze ingehuurde
instantie. We klzmlen ons niet aan de indruk onttrekken dat de gemeente een OBP heeft laten
maken, waarbij het ontbreekt aan eigen mankracht om deze OBP zorgvuldig te beoordelen en
te kunnen bewerken in de opmaat naar een gedegen detinitief bestemmingspl|.
Verder zijn wij ook a|gesloten bij de bewonerscommissie çWate-onen op de Vecht' (o.a.
Frans van Bergen). Zij ve|egenwoordigen vele woonschepenbewoners. In de |nloop naar
het voorontwembeste|ingspl| zijn zij in overleg geweest met de ver|twoordelijke
ambtenaar. Maar tussen het voorontwembcstemmingspl| en het ontwembestemmingspl|, is
er geen enkele poging gedaan vanuit de gemeente om een vervolg te geven mqn dit overleg
ondanks het verzoek dnnrtoe van de bewonersco|issie. Dit blijkt nu mede geleid te hebben
tot een nantal onjuistheden in dit OBP, die anders tijdig opgelost hadden kunnen worden. En
veel (Gn|cieel) leed hadden bespmqrd. Dit lmatste traject van voorontwem naar ontwerp is in
grote hnnqt uitgevoerd, waarom eigenlijk? We hopen dat dit verandert in het komende traject
naar het de|nitieve beste|ingspl| en dat u onze voo|tellen voor wijzigingen van het
ontwembestemmingspl| kunt opnemen in de de|nitieve versie.
We zijn gnarne bereid tot verdere uitleg en overleg.
Met dank en vHendelijke groet,
! .
Astrid Wortelboer s Hulscher
cc. collegc en wethouders van de gemeonte Stichtse Vecht
Klompweg OF
1393 PJ Nigtevecht
F .' 0294 257755
E : ast6d.wodel|ekpnmail.nl
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Hierbij reageren mijn man en ik op het ontweobestemmingspl| woonschepen'' van 1 8 april
2012, wat nu ter inzage Iigt en o.a. betrekking heeft op de woonschepenligpl|tsen van de
voormalige gemeente Loenen.
Tot onze grote verbijsteHng stnnt er in het ontwembestemmingspl| (vanaf nu afgekort OBP)
dat talle woonschepen mm de Klomnwec onder uitster|eleid vallen knelpunten ziin en via
een wil'zininnsbevoendheid Lrereduceerd klaan worden tot nul'.
Dit alles stmat vermeld op blz. 32, pm'agrm'tf 4.5.6 én op blz. 1 5 en 16 van de nota beantwoording inspraak
en overlegreacties. Het betreû de zienswijze van Waternet en het antwoord van de gemeente hierop.
De woonarken in de Gemeente Loene|igevecht worden al tien|llenjaren achte|olgd door
de provincie Utrecht en DWR (huidige Waternet) in hun wens het |ntal woonarken in de
Vecht met a|zienlijke aantallen te ve|inderen.
De gemeente Loenen was het hier niet mee eens en heeû dan ook in 2003-2004 de Iegale
woonarken bestemd. De gemeente Loenen alsook de woonschepenbewoners hebben toen een
juridische strijd moeten voeren tegen de provincie, die hiermee niet akkoord ging. Het oordeel
van de Rmad van State in 2004 luidde dat het merendeel van de woonschepen terecht waren
bestemd door de gemeente Loenen behoudens een mantal knelpxten. Met uiteindelijk 13
bewoners isjaren geleden door het RPV een Gnanciële uiloopregeling getroffèn waarbij l
bewoner nog op vemlutsing wacht nmar een nieuwe woonschepenligpl|ts.
Na de uitspraak van de Rmqd van State in 2004 waren de overige woonschepen eindelijk
offîcieel bestemd en hiermee knelpunt af.
In het bestemmingspl| van de gemeente Loenen in 2003 is wel een Vjzigingsbevoegdheid
opgenomen m.b.t. de woonarken : ''Buraemeester en wethouders ziin bevoeg.d de bestemming
woonschenenliapluts te wiizinen in de bestemmina Natuur en L|dschapsdoeleinden met
inachtneminq van het voleende: een besluit tot Dl||'lzieina wordt niet eerder nenomen
nadat denene die de lieolmats inneemt kenbaar heeû Stemnnk't mee te willen werken nnn
sanerina van de betre|ende linpl|ts''.
Waarom wordt deze Vjzigingsbevoegdheid uit 2003 niet gewoon gehandh|fd in het nieuwe
bestemmingspl|? Die is door de gemeente Loenen uitgebreid getoetst aan deju|sp|dentie.
Na het ter inzage liggen van het OBP van de gemeente Stichtse Vecht vanafjuni 2012, waren
we opnieuw zeer veront|st. U moet weten dat op het moment dat dit soort regels/uitspraken
over onze woonschepen bij ons allen een grote paniek veroo|t, omdatje bezit meteen
dramatisch in waarde dmqlt. Wie wil er nog een boot kopen, wmarover een uitster|eleid is
uitgeroepen door de gemeente. Magje ûberhauptje woonschip nog verkopen van de
gemeente na het uitspreken van uitster|eleid?
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Na infbrmatie ingewonnen te hebben bij de ve|twoordelijke ambten|r, hebben een m'mtal
woonschepenbewoners aan de Klompweg (waaronder miin man en ik) besloten de
l|dsadvoc|t I-I.J.M. Besselink van advocatenk|toor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
weer te vragen onze verdediging op zich te nemen en een zienswijze te schrijven, die de
gemeente ondeëussen ontvangen heeû.
Maar naast dezejuridische zienswijze willen we ook ons hele verhaal kwijt.
Ik heb op 9 juli Waternet gebeld om een uitleg te vragen over hun zienswijze in het OBP,
waarin staat dat çalle woonschepen aan de KlompweR onder uitstertbeleid vallen. knelnunten
ziin en via een wil'ziminnzsbevoecdheid cereduceerd caan worden tot nul'.
Toen bleek telefonisch dat wat Waternet betreû het hele verhmal in de OBP m.b.t. de
woonschepen op de Klompweg op een misve|tand / fouten is gebaseerd. Hierna heeo de heer
Maas, van de afdeling Planadvies van Watemet, in aanvulling op zijn reeds ingediende
zienswijze een |nvullende email aan de verrtwoordelijke ambtenaar, mevrouw Vaartjes,
gestuurd. Ik citeer de bel|grijkste conclusies uit deze email, waar ik een cc. van heb
ontvangen:
1.
Citmat l van de heer Maas : tçons advies had alleen betrekking op woonschepen in de
bocht van de Hinderdam. De informatie hierover wms afkomstig van de provincie
(mondeling). In het voorontwem bestemmingsplu waren de bocht en het
rechte deel man de Klompweg apart bestemd (knal't 1 van het voorontwep).
In mijn herinne|ng betrof kaart 1 uitsluitend de bocht bij de Hinderdam
en had ons advies daar betrekking op. I-loe het ook zij, in het ontwerp is
de gehele Klompweg, de bocht en het rechte deel, als één geheel bestemd,
waardoor nu per abuîs het ''uitster|eleid'' en ''knelpunt'' voor de gehele
Klompweg geldt. Dit was niet bedoeld met de opmerking. Als ik de reactie
van Waternet op het voorontwem teruglees kan het inderd|d op deze
manier geintemreteerd worden. Aan het eind van dezelfde brief mnnk ik
echter wel duidelijk dat het om de schepen in de bocht van de Hinderdam
gaat. De kaarten van het vooron|embestemmingspl| zijn anders genummerd en
ingedeeld dan bij het huidige on|embestemmingspl|. waardoor het antwoord van
Waternet op andere kaarten is gebaseerd''
Miin opmerkinz bii citmat 1 : belangrijk om te weten is dat de woonschepen op de
Klompweg in die bocht, tegenover het eiland Hinderdam, ook gewoon zijn bestemd
door de gemeente Loenen en dus ofticieel bestemde ligpl|tsen zijn.
Cifnnt 2 van de heer Mnn!t : tloveùgens is het op de langere termijn reduceren van het
mantal woonschepen bij de Idinderdam niet zozeer een wens van Waternet maar een
opmerking dat hier afspraken over zijn gemmakt in het verleden met
andere partijen, ter attentie. om rekening mee te houden in het bestemmingspl|''.
Miin opmerkinn bii citaat 2 : het gmat hier om huurcon|cten die de bewoners hebben
afgesloten met de verhuurder. Maar wat verhu|ders (p|véorgrisaties/pHvépe|onen)
in hun contracten afspreken Iijkt ons niet geëigend om in een bestemmingsplan op te
nemen.
Klompweg 37
1393 PJ Nigtevecht
T: 0294 257755
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Ook maken we bezwmar tegen de verande|ng in het ontwembestemmingsplan m.b.t. de
omsch|jving van onze Iipl|tsen. In het huidige bestemmingspl| zijn we een
twoonschepenliMpl|ts (WLJ' - met de omschrijving : çdie bestemd ziin voor het Ixrlnanent
afmeren van woonscheoen'. Dit lijkt ons een passende omschrijving. Waarom wordt deze
tekst niet gewoon gehandh|fd in het nieuwe bestemmingspl|? Waarom moet onze ligplmats
gesplitst worden in een deel water én tuin? Daar hebben we nog geen duidelijk antwoord op
gehad. We vrezen na alle jarenlange pogingen van de provincie Utrecht samen met DWR
(Waternet) om ons te Iaten verdwijnen, dat dit is voorgesteld door de provincie om nieuwe
handvaten te creëren buiten het beste|ingsplan om, om zo in de toekomst nieuwe
mogelijkheden te hebben de woonscbepen toch te laten verdwijnen. Bijvoorbeeld via de
wetgeving van de provincie of via de ketlr van Waternet. Waarmee we dan weer terug bij af
zijn, nu we eindelijk sinds 2003/2004 als woonschepen onder geb|ikelijke en gelijkwaadige
regelgeving to.v. huizen vallen via de bestemming van de gemeente.
Tevens maken we bezwa'àr tegen de plannen om bij de bestemming ç'ruin 1 ' de
afwijkingsmogelijkheid voor eenjmagpad mogelijk te maken. Wij hebben tuinen met eigen
grond en we vinden het een inbreuk op ons eigendom dat de gemeente deze kleine strook tuin
langs onze woonark in de toekomst openbaar zou willen gaan maken.
Verder willen we aantekenen dat het ontwembestemmingspl| tendentieus t.o.v.
woonschepen is, vol fouten en verkeerde ve|jzingen zit. Enkele voorbeelden:
tendentieus t-o-v. woonschepen
1 . Blz. 3 : notabene in de le zin van het OBP, van de inleiding : tom wildgroei van
woonschepen op de wateren in de provincie tegen te gaan heeh de provincie
Utrecht woonschepenbeleid ont|kkeld'.
2. Blz. 23 : men plmatst een foto bij een verhmal over de ongewenstheid van te grote
clustering van woonschepen, maar die foto is van cen rij slordige, eenvoudige
woonschepen in Weesp, die dmarbij bovenop elkaar liggen.
fouten
l .
2.
3.
Blz. 3 : bij de omschrijving van het plangebied vergeet met de Angstel/Loenersloot
Blz. 5 : bij vigercnde regelingen, ontbreekt een eigen beste|ingspl| voor
woonschip Klompweg 43.
Blz. 32 : in de losse nota be||oording inspraak - en overlegreacties van 1 8 april
2012 stmat een zienswijze van de Vechtpl|sencommissie met een pleidooi voor
een jaagpad. Deze brief en de reactîe van de gemeente hierop is niet afgedrukt in
de OBP. Wel heeû de gemeente het idee omarmt in het OBP om in Tuinl een
mogelijkheid voor eenjaagpad te vermelden.
verkeerde ve|'lzinnen
1 . de bijgevoegde knadnumme| en de ve-ijzingen in de tekst naar de kmarten sluiten
niet op elkmar aan
Klompweg 37
1393 PJ Nigtevecht T .. 0294 257755
E : astdd.wodelboeekpnmail.nl
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Deze OBP is door het bedrijf SAB in opdracht van én onder verantwoordelijkheid van de
gemeente gemnnk'f. Het Iogo van de gemeente ontbreekt in deze OBP, wel stmat er op elke
bladzijde onderlmn de naam SAB en op de omslag vetgedrukt het logo van deze ingehuurde
instantie. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de gemeente een OBP heeh Iaten
maken, waarbij het ontbreekt aan eigen mankracht om deze OBP zorgvuldig te beoordelen en
te kunnen bewerken in de opmm-tt naar een gedegen definitief bestemmingspl|.
Verder zîjn wij ook Mngesloten bij de bewone|commissie tWate-onen op de Vecht' (o.a.
Frans van Bergen). Zij ve|egenwoordigen vele woonschepenbewoners. In de manloop naar
het voorontwembestemmingspl| zijn zij in overleg geweest met de ver|twoordelijke
ambtenaar. Maar tussen het vooron|embestemmingspl| en het on|embestemmingspl|, is
er geen enkele poging gedmqn vanuit de gemeente om een vervolg te geven nan dit overleg
ondanks het verzoek daartoe van de bewonersco|issie. Dit blijltt nu mede geleid te hebben
tot een mUZGI onjuistheden in dit OBP, die anders tijdig opgelost hadden kunnen worden. En
veel (Gn|cieel) leed hadden bespmard. Dit lmatste traject van voorontwem naar ontwem is in
grote haœst uitgevoerd, waarom eigenlijk? We hopen dat dit verandert in het komende traject
naar het deûnitieve bestemmingspl| en dat u onze voorstellen voor wijzigingen van het
ontwembestemmingspl| kunt opnemen in de de|nitieve versie.
We zijn gnnrne bereid tot verdere uitleg en overleg.
Met dank en vriendelijke groet,
Astrid Wortelboer & Hans Hulscher
cc. college en wethoude| van de gemeente Stichtse Vecht
Klompweg 37
1393 PJ Nigtevecht
T: 0294 257755
E : ast|d.wodel||kpnmail.nl





