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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
1. De zienswijzen die opgenomen zijn in de’Reactienota Zienswijzen september 2012’ ontvankelijk te 

verklaren en te beantwoorden conform het in de bovengenoemde nota opgenomen commentaar en 
de conclusie; 

2. Het ontwerpbestemmingsplan te wijzigen conform de in de “Reactienota Zienswijzen september 
2012” opgenomen staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van dit besluit. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat voor de gemeente geen kosten verbonden zijn aan het 
opstellen en uitvoeren van dit bestemmingsplan die verhaald moeten worden; 

4. Het bestemmingsplan Woonschepen Loenen , met het elektronische ID: 
NL.IMRO.1904.BPWoonschepenLGB-VG01 gewijzigd vast te stellen.  

 
 
Samenvatting 
 
Het ontwerpbestemmingsplan Woonschepen Loenen heeft vanaf 1 juni 2012 t/m 12 juli 2012 zes weken 
ter inzage gelegen. Binnen de genoemde termijn zijn 30 zienswijzen ontvangen. Op grond van de 30 
zienswijzen is een Staat van wijzigingen opgesteld en het ontwerp aangepast. De gemeenteraad wordt 
voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.  
 
 
 
 
Bijlagen 
- Bestemmingsplan Woonschepen Loenen met digitale code NL.IMRO.1904.BPWoonschepenLGB-

VG01 
- Reactienota zienswijzen september 2012 
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Harmonisatie 
n.v.t. 
 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Het plangebied betreft de woonboten in de voormalige gemeente Loenen met uitzondering van de 
woonboten opgenomen in de recent vastgestelde bestemmingsplannen voor de bebouwde kom van 
Vreeland, Nieuwersluis en Nigtevecht.  
Alle in dit bestemmingsplan opgenomen woonboten hebben een legale status. 
 
Het voorontwerpbestemmingsplan Woonschepen Loenen 2010 is gebaseerd op het beleid over 
woonboten zoals dit is verwoord in de provinciale verordening ‘Bescherming natuur en 
landschap’ uit 2002 en de notitie ‘Woonschepenbeleid van de gemeente Loenen’ uit 2007. Na deze ter 
inzage legging heeft de provincie nieuw beleid vastgesteld. Dit is de Landschapsverordening provincie 
Utrecht (1 februari 2011) die de oude verordening uit 2002 vervangt. Hierin is een zekere deregulering 
doorgevoerd. Dit betreft onder meer de erfbebouwingsregeling op de oevers bij woonboten. Ook de 
kleurstelling voor woonschepen is losgelaten. Daarnaast is in de nieuwe Verordening Natuur en 
Landschap een aantal regels versoepeld. Dit is met name de regeling voor afmeervoorzieningen. 
 
Argumenten 
Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden 
vastgesteld. De onderdelen die gewijzigd zijn staan weergegeven in de staat van wijzigingen behorende 
bij de “Reactienota Zienswijzen september 2012”. De belangrijkste punten zijn als volgt: 
 
Wijzigingsbevoegdheid Klompweg 
Er wordt bezwaar gemaakt tegen de opgenomen wijzigingsbevoegdheid voor de ligplaatsen aan de 
Klompweg (in het buitengebied van Nigtevecht) waarin het mogelijk wordt gemaakt om het aantal 
ligplaatsen te verminderen. 
 
In het Restauratieplan Vecht (1996) is een aantal woonbootligplaatsen aangewezen als niet gewenste 
ligplaatsen. Dit betreft 8 woonschepen gelegen aan de oever in eigendom van Natuurmonumenten. 
Natuurmonumenten heeft in het huurcontract aangegeven dat men nog eenmaal de ligplaats mag 
verkopen maar het woonschip niet mag vervangen. Op termijn kan het zo zijn dat een ligplaats ‘vrij’ komt 
en de oevers terug kunnen worden gegeven aan de natuur. Mocht Natuurmonumenten van deze clausule 
gebruik willen maken kan via de wijzigingsbevoegdheid het aantal ligplaatsen worden teruggebracht. Wij 
willen als gemeente voorkomen dat een lege ligplaats ontstaat die wel bestemd is. Indien dit zou 
gebeuren is de kans aanwezig dat derden binnen het bestemmingsvlak een ander woonschip gaan 
leggen. De exacte ligging van een ligplaats is namelijk niet begrensd om nog enige flexibiliteit voor de 
ligging van de woonboot te behouden. Ook is van belang dat dit een wijzigingsbevoegdheid betreft en 
geen directe bestemming. In het vigerende bestemmingsplan Landelijk Gebied Loenen is ook een 
dergelijke wijzigingsbevoegdheid opgenomen. 
 
De wijzigingsbevoegdheid in het ontwerpbestemmingsplan geldt voor 14 woonschepen. Dit is echter niet 
juist, 8 woonboten grenzen aan gronden in eigendom van Natuurmonumenten. Voor de overige 7 
woonboten is de wijzigingsbevoegdheid daarom geschrapt in het vast te stellen bestemmingsplan. 
 
 
Negatieve toon over woonboten / regeling woonboten wordt achtergesteld ten opzichte van woningen. 
Veel woonbootbewoners voelen zich achtergesteld bij bewoners van woningen. Men vindt de gekozen 
termen die in het bestemmingsplan voorkomen, zoals wildgroei van woonboten en knelpuntlocatie 
negatief. Ook qua mogelijkheden voor erfbebouwing e.d. vindt men dat de regeling discriminerend is ten 
opzichte van de regelingen voor woningen. 
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De gekozen termen ‘wildgroei’ en ‘knelpuntlocatie’ komen uit beleidsstukken zoals het Restauratieplan 
Vecht. Inmiddels zijn de saneringen van woonboten in het kader van dit plan afgerond en is geen sprake 
meer van ‘wildgroei’. In het gehele plan is de toelichting aangepast op dit soort termen. 
 
Door de woonschepen op te nemen in een bestemmingsplan worden zoveel mogelijk rechten gelijk 
gesteld met een woning. Dat bij woonboten minder is toegestaan aan bijgebouwen heeft  te maken met de 
situering van woonschepen en de ruimtelijke kwaliteit van de oevers. Juist de afwisseling van open 
ruimtes, woningen en woonschepen geeft een specifiek karakter aan de zone langs de Vecht. De 
zichtbaarheid van de Vecht draagt bij aan de beleving. Andersom is het van de Vecht gezien aantrekkelijk 
om een zo goed mogelijk zicht op de oever te behouden. Ook in de notitie woonschepenbeleid 2002-2012 
van de provincie Utrecht is aangegeven dat bij het oevergebruik de natuur- en landschapsbelangen 
moeten worden beschermd. Conform het Restauratieplan Vecht is door de provincie fors geïnvesteerd om 
woonboten te saneren om het doorzicht te vergroten. 
 
In het kader van dit bestemmingsplan is onderzocht waar de erfbebouwingsregeling versoepeld kan 
worden. Dit heeft geresulteerd in een versoepeling voor bijgebouwen bij woonschepen in insteekhavens 
en dwars op de oever. Om het zicht op de Vecht te verbeteren is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen. 
Indien een bewoner zijn in het doorzicht staande bijgebouw verwijdert en dit voor het woonschip 
terugbouwt, mag het bijgebouw 12 m² groot worden in plaats van 9 m². Ook indien het bijgebouw op een 
afstand van meer dan 5 meter tot aan het woonschip en het naastgelegen woonschip wordt gerealiseerd 
is het mogelijk op een bijgebouw van 12m² te realiseren. In deze situatie is namelijk ook het doorzicht / 
zicht op groen voldoende gewaarborgd. 
 
Jaagpad 
De optie voor het jaagpad is opgenomen naar aanleiding van de inspraakreactie van de 
Vechtplassencommissie. Deze commissie heeft aangegeven dat dit in het Landschaps Ontwikkelings Plan 
(LOP) is benoemd. In het LOP is voor alle oevers langs de Vecht opgenomen dat herstel van het jaagpad 
gewenst is. Voor gronden in eigendom bij de gemeente of natuurmonumenten, zoals tussen Vreeland en 
Loenen aan de Vecht, is het ook denkbaar dat dit herstel in de toekomst wordt gerealiseerd. Hiervoor 
zullen wel financiële middelen beschikbaar moeten komen. Voor de gedeelten waar de oevers in gebruik 
zijn bij woonboten zal dit een stuk lastiger zijn omdat de gronden in eigendom zijn bij veel verschillende 
eigenaren. Omdat de haalbaarheid van een nieuw jaagpad op deze gronden minimaal is, is deze 
afwijkingsmogelijkheid binnen de bestemming Tuin bij woonschepen geschrapt. Wel heeft het bestaande 
jaagpad (het IJsvogelpad) de bestemming Groen gekregen omdat dit een openbaar pad is. 
 
Maatbepaling van de woonboten: 5 m. afstand tussen woonboten en max. 18 meter lang 
Veel bezwaarmakers zijn tegen de regeling dat tussen woonboten 5 meter afstand moet worden 
gehouden en woonboten 18 m. lang mogen zijn en geen uitzonderingen worden gemaakt voor woonboten 
die niet aan deze maatgeving voldoen. Deze regeling is conform het provinciale beleid, de tekst in de 
Landschapsverordening 2011 van de provincie is als volgt: 
Om een kwaliteitsverbetering voor het landschapsschoon te bewerkstelligen is onder sub c opgenomen het voorschrift 
dat de minimale onderlinge afstand tussen woonschepen 5 meter moet bedragen. Dit voorschrift bepaalt vooral voor 
woonschepen gelegen in een lint veelal de maximale lengtemaat van het woonschip. Is deze tussenmaat bijvoorbeeld 
aan weerszijden van het woonschip al kleiner dan 5 meter dan is vergroting van de lengtemaat uitgesloten. De 
bestaande maat van het woonschip is dan de maximale lengtemaat, mits kleiner of gelijk aan 18 meter.  
 
Deze regeling is doorvertaald in het bestemmingsplan. Door deze regeling zullen woonboten die nu langer 
zijn dan 18 meter bij vervanging terug moeten naar de maat van 18 meter. Woonboten die niet aan de 
5 meter tussenafstand voldoen zullen bij vervanging een kortere woonboot moeten leggen. Door de 
bezwaarmakers wordt aangegeven dat dit planschade zal veroorzaken. De provincie is van mening dat 
hier geen sprake van is vanwege de ‘lengte voor hoogte regeling’. Bij vervanging van een woonboot mag 
de woonboot hoger worden en zal de inhoud van de woonboot zo goed als gelijk blijven. 
 
In het vigerende bestemmingsplan Landelijk Gebied Loenen 2003 zit echter een vervangende 
gebruiksbepaling: 
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‘indien niet voldaan kan worden aan de gestelde maten geldt de maatvoering van de betreffende woonschepen zoals 
aanwezig op het tijdstip waarop het plan rechtskracht verkrijgt, de maatgeving mag in geen enkel opzicht worden 
gewijzigd: ook indien deze maten binnen de hiervoor gestelde maximale maten blijven’. 
 
Hierdoor is het onder het vigerende bestemmingsplan mogelijk om een woonboot van een gelijke maat 
neer te leggen. Ook bij een calamiteit kan middels deze regeling een woonboot met exact dezelfde maten 
worden teruggeplaatst. Ondanks de argumentatie van de provincie is op voorhand planschade niet geheel 
uit te sluiten. Daarnaast is ook sprake van een beperking van bestaande rechten van het vigerende 
bestemmingsplan indien een dergelijke vervangende gebruiksbepaling niet wordt opgenomen in het 
nieuwe bestemmingsplan. Daarom is deze gebruiksbepaling in het vast te stellen bestemmingsplan 
opgenomen. 
 
Kanttekeningen 
Het gevolg van het aanpassen van de regels voor woonboten is dat deze regeling afwijkt van de regeling 
in de recent vastgestelde bestemmingsplannen Vreeland, Nieuwersluis en Nigtevecht (2009/ 2010). Deze 
bestemmingsplannen zijn vastgesteld voordat de nieuwe Landschapsverordening van de provincie van 
kracht werd (maart 2011). Hierdoor zitten er verschillen tussen deze bestemmingsplannen en het 
onderhavige bestemmingsplan. Bij de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan is ervoor gekozen om 
de woonboten waarvoor in 2009 / 2010 het bestemmingsplan is vastgesteld niet op te nemen in dit 
bestemmingsplan. Indien dit was gedaan had de procedure opnieuw moeten worden gestart.  
 
De in de paragraaf Argumenten genoemde ‘vervangend gebruiksbepaling’ is niet in overeenstemming met 
het provinciale beleid. De reden dat dit toch wordt opgenomen is dat de gemeente geen planschaderisico 
wil lopen en ook geen afbreuk wil doen aan bestaande rechten. Een dergelijke ‘vervangend 
gebruiksbepaling’ zit namelijk ook in het vigerende bestemmingsplan. 
 
Communicatie 
Om te komen tot een goed plan is in het verleden met meerdere partijen overlegd over de inhoud. Zo is 
het plan besproken met de commissie Woonboten Vecht en zijarmen, de Vechtplassencommissie, 
Waternet en de provincie. 
De raad is met behulp van een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het plan toen het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage werd gelegd. 
Na vaststelling van het bestemmingsplan dient het plan wederom ter inzage te worden gelegd voor een 
periode van 6 weken. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden beroep aantekenen bij de Raad 
van State. De ter inzage legging zal t.z.t. gepubliceerd worden in de Var en Staatscourant. 
 
Financiën en risico’s 
Het bestemmingsplan Woonschepen Loenen is conform het beschikbare budget opgesteld. 
Het bestemmingsplan is conserverend van aard. Er worden geen nieuwe ligplaatsen bestemd. Enkel de 
woonschepenligplaatsen die door de provincie zijn gesaneerd of in de nabije toekomst worden gesaneerd 
zijn in dit bestemmingsplan niet opgenomen. 
 
Vervolg 
In geval van een gewijzigde vaststelling wordt het vaststellingsbesluit en bestemmingsplan naar de 
provincie en VROM-insepctie gestuurd voor een reactie. Binnen 6 weken na het besluit tot vaststelling 
start de beroepsprocedure bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het 
bestemmingsplan ligt dan 6 weken ter inzage in het kader van beroep en verzoek om voorlopige 
voorziening. 
 
 
26 september 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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