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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
Krediet beschikbaar stellen van € 75.000,-- voor het aanbrengen van faciliteiten bij aanlegplaatsen aan de 
Vecht en voor het inrichten van camperplaatsen. 
 
 
Samenvatting 
 
 
Om inwoners en bezoekers van de gemeente een aantrekkelijk en samenhangend pakket aan recreatieve 
voorzieningen te bieden en tevens het toerisme te stimuleren, is in oktober van het vorig jaar onderzoek 
gedaan naar mogelijkheden hiertoe. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat we door de kwaliteit van 
voorzieningen aan de Vecht te verhogen, hierin een stap in de gewenste richting maken. Voorgesteld 
wordt om met de werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van deze voorzieningen op korte termijn 
aan te vangen. 

De huidige voorzieningen bij aanlegplaatsen bestaan uit: 
• In Maarssen een tapkraan voor water nabij het brugwachterhuis en geen aansluiting voor elektriciteit.  
• In Breukelen is één tapkraan voor water en een stortbak voor chemisch afval aanwezig verder geen 

voorzieningen. 
• In Loenen is ook één tapkraan voor water en verder geen voorzieningen. 
 
Na uitvoering van de werkzaamheden zullen er naast de bestaande voorzieningen, op diverse plaatsen 
aansluitingen voor elektra en water aanwezig zijn, bij de volgende aanlegplaatsen: 
• langs het jaagpad t.h. Doornenburgh in Maarssen;  
• aan de Loswal in Breukelen; 
• langs het jaagpad ten noorden van de Cronenburgerbrug bij Loenen aan de Vecht;  
 
Aan de loswal van Breukelen zullen twee parkeerplaatsen worden ingericht ten behoeve van campers. 
 
 
Bijlagen 
- Plattegrond van de te realiseren voorziening voor campers aan de Herenstraat (loswal) Breukelen.  

 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Voorzieningen aan de Vecht 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
26 november 2013 
 
Werksessie 
5 november 2013 

 

Portefeuillehouder 
P.F. de Groene 
 
Afdeling 
Ontwikkeling 
Opsteller 
peer.vrakking@stichtsevecht.nl 
 
 
Agendanummer 
 
Registratie nummer 
Z/13/21232-VB/13/03331 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
In de rapportage strategische heroverweging heeft de expertgroep Leefomgeving, Wonen, Ondernemen 
en Recreatie, aanbevelingen gedaan over de uitbreiding van voorzieningen ten aanzien van ligplaatsen, 
verhuur van boten en fietsen, terrassen, kabelpontjes en rondvaarten. De strekking van het voorliggende 
voorstel is slechts een onderdeel van dit totale pakket.  
Om tegemoet te komen aan een initiatiefvoorstel van de fractie van de VVD voor het realiseren van 
camperplaatsen in Stichtse Vecht, wordt gestart met de inrichting van 2 camperplaatsen bij het  
parkeerterrein aan de loswal in Breukelen. De gedachte hierbij is, een aantrekkelijke locatie met reeds 
aanwezige voorzieningen, ter plaatse zijn namelijk ten dienste van de aanlegsteiger drinkwater, 
elektriciteit en een stortbak voor chemisch afval aanwezig. 
De camperplaatsen zullen worden gerealiseerd op de twee meest noordelijk parkeerplaatsen van het 
parkeerterrein direct gelegen aan de Herenstraat (loswal). Nadat deze zijn ingericht, zullen ze worden 
aangemeld bij het NKC (Nederlandse Kampeer Autoclub) en voorzien van een keurmerk van deze 
vereniging. Een verzoek van dhr. P. Leen eigenaar van een galerie met horeca faciliteiten ter plaatse, om 
hier een terras te mogen aanleggen is gehonoreerd en de herinrichting van het parkeerterrein is 
ondertussen gerealiseerd. De bedoelde parkeerplaatsen zijn niet in strijd met de uitwerking van dit plan.  
 
Verkennend onderzoek naar aanleiding van een vraag van de zelfde VVD fractie voor het aanleggen van 
een trailerhelling aan de vecht, heeft uitgewezen, dat voor een dergelijke voorziening binnen het 
beschikbare budget geen ruimte is. 
 
Financiën en risico’s 
De te verwachten investering voor aanlegfaciliteiten op de 3 locaties en de aanleg van de camperplaatsen 
is € 75.000,--, waarvan € 67.500,-- voor het faciliteren van de aanlegplaatsen en € 7.500,-- voor het 
inrichten van de camperplaatsen 
 
De kadegelden op de locaties zonder voorzieningen zullen worden vastgesteld op € 0,75 per m1 
schiplengte per nacht, (nu € 4,55 per nacht tot een lengte van 9,5 meter en € 7,55 daar boven) en op 
locatie met voorzieningen op € 1,25 per m1 schiplengte per nacht. De watertoeristenbelasting wordt 
verhoogd van € 1,10 naar € 1,30 per nacht, waardoor deze op het zelfde niveau komt als de reguliere 
toeristenbelasting. Een camperstaanplaats gaat € 10,00 per nacht opbrengen, dit is conform de landelijke 
norm. 
 
De gerealiseerde opbrengst aan kadegeld in 2012 was € 28.800,--. De te verwachten opbrengst voor 
2014 na het aanpassen van de kadegelden is € 40.000,--. 
 
Ingevolge het ontheffingsbesluit voor het gebruik van beide parkeerplaatsen, alsmede voor het nemen van 
het verkeersbesluit bedoeld om het onttrekken van parkeerplaatsen te regelen, gelden volgens ABW een 
ter visie legging van 6 weken, waarop zienswijze en beroep tot de mogelijkheden behoren. 
 
Aanpassen verordeningen 
• Voor het wijzigen en verhogen van de kadegelden, wordt de verordening op de heffing en invordering 

van kadegelden aangepast. Deze zal eind november aan de raad worden voorgelegd. 
• In de parkeerverordening zal ten behoeve van camperplaatsen een regeling worden meegenomen 

betreffende de aanwijzing van de plaatsen en kosten van overnachting. Ook deze aanpassing wordt 
in november aan de raad voorgelegd. 

 
Investering voor de aanleg van faciliteiten bij aanlegplaatsen en camperplaatsen: 
Kapitaallasten over € 75.000 (lineair) 
Afschrijving 25 jaar € 3.000,-- 
Rente 3,5% € 2.625,-- 
Totaal, per jaar € 5.625,-- 
 
Onderhoudslasten 
€ 3.000,--. 
 
Overige bijkomende kosten 
€ 6.500,-- betreft de kosten van stroom- en waterverbruik etc. 
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Conclusie  
Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de hogere baten aan kadegelden van ca € 11.000,--, de bijdrage 
camperstandplaatsen van € 1.000 en de hogere watertoeristenbelastingen van € 4.680,--; in totaal  
€ 16.680,-- per jaar, voldoende zijn om de jaarlijkse kapitaallasten, onderhoudslasten en overige 
bijkomende kosten van de investering groot € 15.125,-- te bekostigen 
 
 
15 oktober 2013 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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