
 
 

M 1 Motie Het Vechtse Verbond – aanlandplaats fietsbrug 

 
Motie aanlandplaats Geitenkamp fietsbrug Nigtevecht - Abcoude 

 
De Gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 26 februari 2013, 
 

 
Aanlandplaats Geitenkamp fietsbrug Nigtevecht - Abcoude 

 

Overwegende dat: 
 

 De eerder middels bestuurlijke besluitvorming in 2009 voorgestelde aanlandplaats te weten; de Punt (bij 

splitsing Amsterdam-Rijnkanaal de Vecht bij Nigtevecht; als definitief is gekozen.  
 Er voor deze locatie een breed draagvlak is in Nigtevecht van zowel Bewoners, Klankbordgroep als de 

Dorpsraad 

 Men zonder een fatsoenlijke motivering en onderbouwing maar wel met als suggestie van een 

budgetoverschrijding van € 10 naar € 17 miljoen de locatie de Punt opeens heeft afgewezen. 

 Men nu voorstelt de aanlandplaats Geitenkamp/Korte Velterslaan wederom mee te nemen in een onderzoek 

om daar de aanlandplaats te realiseren. Een locatie waarvan al reeds lang vaststaat dat er absoluut geen 
draagvlak voor is nog van de Bewoners nog van de Dorpsraad nog van de Klankbordgroep.  

 Het een aantasting is van een waardevol kleinschalig natuurgebied en een bijzondere leef- en woonomgeving 

met historische waarden. 
 Er een eindrapport is van Grontmij waar de locatie Geitenkamp/Korte Velterslaan wordt afgewezen. 

 Het absoluut onduidelijk is waardoor de budgetoverschrijding van 7 miljoen is ontstaan. 

 Men niet direct bezwaar heeft tegen alternatieve locaties, maar zolang niet met omklede redenen is 

aangetoond, waarom een brug op de Punt niet haalbaar is elke andere keuze bestreden zal worden met in 

het bijzonder de locatie Geitenkamp/Korte Velterslaan. 
  Met de omwonende gesproken dient te worden over het onvoorwaardelijk afzien van een brug die aanlandt 

op de Geitenkamp/Korte Velterslaan. 

 Zelfs de Provincie Noord Holland in haar notulen van de informatie avond van 18.12.2012 expliciet heeft 

geconstateerd dat er voor de locatie Geitenkamp/Korte Velterslaan geen draagvlak bestaat en dient te 

worden aangemerkt als onbespreekbaar.  
 

Besluit: 
 

Het College te verzoeken een inspanningsverplichting te doen bij alle betrokken partijen, Provincie Utrecht, 

Provincie Noord Holland, Gem. Ronde Venen, Natuurmonumenten en Rijks Waterstaat, om de aanlandplaats 
Geitenkamp/Korte Velterslaan definitief te schrappen als mogelijke locatie voor de aanlandplaats voor de te 

realiseren fietsbrug Nigtevecht – Abcoude. 
 

De Punt als eerder definitieve bestuurlijk besloten locatie, met groot draagvlak  te heroverwegen. 
 

 

en gaat over tot de orde van de dag 
 

 
Het Vechtse Verbond 

 

Mieke Hoek 
 

Chris Portengen  


