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  Voorwoord 

Aan de Klompweg 45 te Nigtevecht ligt sinds 1954 een woonschip. Gemeente 
Stichtse Vecht is voornemens om het woonschip planologisch te bestemmen in het 
nieuwe bestemmingsplan Landelijk gebied Noord. Het woonschip ligt in de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De eigenaar van het woonschip, mevrouw D. 
Hartman-Farrar heeft Bureau Waardenburg verzocht de effecten van het woonschip 
op de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS ter plaatse te onderzoeken en 
de 'ingreep' te toetsen aan het provinciale beleid ten aanzien van de EHS. 
 
Vanuit de opdrachtgever werd de opdracht begeleid door de heer Maurice Frantzen, 
van Frantzen advocaten. Vanuit gemeente Stichtse Vecht werd de opdracht begeleid 
door de heer Bram van Hoeve, adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling. Wij danken hen, en 
de bewoonster, mevrouw Annet Brandes, voor de prettige samenwerking. 
 
Personen van Bureau Waardenburg zijn door opleiding, werkervaring en zelfstudie 
gekwalificeerd voor de door hun uitgevoerde werkzaamheden. Het project is 
uitgevoerd volgens het kwaliteitshandboek van Bureau Waardenburg. Het 
kwaliteitsmanagementsysteem van Bureau Waardenburg is ISO gecertificeerd. 
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 1 Inleiding 

 1.1 Aanleiding en doel 

De gemeente Stichtse Vecht is voornemens om de aanwezigheid van een woonschip 
met bijgebouwen aan de Klompweg 45 te Nigtevecht (kortweg: het plangebied) in het 
nieuwe bestemmingsplan Landelijk gebied Noord te legaliseren. Het woonschip is op 
deze plek al sinds 1954 aanwezig, maar niet eerder gelegaliseerd. Inmiddels is 
gemeente Nigtevecht bereid om mee te werken aan het bestemmen van de locatie als 
woning, in het nieuwe bestemmingsplan Landelijk Gebied. Aangezien het woonschip 
in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is gelegen, kan de locatie niet zonder meer 
als woning worden bestemd. Eerst dient te worden getoetst of door het toekennen van 
deze bestemming de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS ter plaatse niet 
worden aangetast.  
 
Omdat er geen fysieke ingrepen plaatsvinden is in voorliggende rapportage 
onderzocht of de aanwezigheid van het woonschip het functioneren van de EHS ter 
plaatse belemmert en het verwijderen ervan dit functioneren kan herstellen dan wel 
significant verbeteren.  
 
Aangezien er geen sprake is van een fysieke wijziging van landschap of gebruik zijn 
er geen negatieve effecten te verwachten in het kader van de Flora- en faunawet en 
de Natuurbeschermingswet 1998.  
 

 1.2  Verantwoording 

De toetsing is gebaseerd op een oriënterend veldbezoek en op bestaande en 
beschikbare gegevens. De belangrijkste geraadpleegde openbare bronnen zijn:  
- Atlas Natura 2000 Naardermeer en Oostelijke vechtplassen Provincie Noord- 

Holland. 
- Signaleringskaart EHS van de provincie Utrecht (scan gemaakt op 7 juli 2015). 
 

 1.3  Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van het plangebied en de 
voorgenomen maatregelen. In hoofdstuk 3 wordt het toetsingskader voor de EHS 
toelicht. Hoofdstuk 4 geeft de effectbeoordeling in relatie tot de EHS.  
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Figuur 1.1 Ligging van het plangebied (ondergrond: Opentopo.nl) 
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 2 Het plangebied en de voorgenomen ingreep 

 2.1  Het plangebied 

Het plangebied ligt aan de Klompweg 45 te Nigtevecht en omvat een woonark, een 
schuur, een tuin, enkele bomen, ruigte en riet, een inrit met halfverharding en een 
bunker van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het plangebied ligt aan en de woonark in 
een zandplas langs de Utrechtse Vecht. De zandplas is gegraven ten behoeve van 
het dempen van een kanaal elders. Het woonschip is van oorsprong de woning van de 
opzichter van de zandplas. Het woonschip ligt hier sinds 1954. 
 

 
Figuur 2.1 Luchtfoto van het plangebied, met de woonark in het zuidwesten, de schuur in het 

noorden en de bunker aan de uiterste noordrand van het plangebied (bron: 
provincie Noord-Holland). 

 2.2  De voorgenomen ingreep 

Er vindt geen fysieke ingreep plaats. De 'ingreep' bestaat uit het planologisch 
legaliseren van huidige situatie. 
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Figuur 2.2 Het woonschip. 

 

 
Figuur 2.3 De tuin. 
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Figuur 2.4 De inrit. 

 
 Figuur 2.5 Het woonschip gezien vanaf de Klompweg. 
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 3 Wettelijk kader Ecologische Hoofdstructuur 

 3.1 Toelichting 

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS; synoniem: Natuurnetwerk Nederland NNN), is 
een netwerk van natuurgebieden, agrarische beheergebieden en verbindingszones, 
ten behoeve van de uitbreiding van flora en fauna en behoud van leefgebied. Het doel 
van de EHS is om van de bestaande en nieuwe natuur een goed functionerend 
netwerk te maken. De Nota Natuur voor mensen, mensen voor natuur (2000) vormt 
het achterliggende beleidskader vanuit het Rijk. Het ruimtelijk beleid voor het EHS is 
gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en 
waarden’. Op plannen, projecten of handelingen binnen het EHS is het ’nee, tenzij’-
regime van toepassing. Hoofdlijn is daarbij dat nieuwe ontwikkelingen in de EHS per 
saldo niet mogen leiden tot significante aantasting van de EHS, tenzij er een groot 
openbaar belang is én alternatieven ontbreken. 
 

 3.2  Toetsingskader 

De Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (PRV), welke is gebaseerd op de 
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS), vormt het Utrechtse 
toetsingskader voor ingrepen in of nabij de EHS. Bestemmingsplannen geheel of 
gedeeltelijk binnen de EHS dienen te voldoen aan de regels van de PRV.  
 
Om een zorgvuldige beoordeling te kunnen maken zal een initiatiefnemer in het ‘Nee, 
tenzij’-onderzoek de effecten van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling op de te 
beschermen, te ontwikkelen en te behouden factoren moeten specificeren. Het gaat 
daarbij om de ‘wezenlijke waarden en kenmerken’ van de bij het gebied behorende 
natuurdoelen en natuurkwaliteit.  
 
De Provincie Utrecht heeft voor het uitvoeren van de ‘Nee, tenzij’ toets een instrument 
opgesteld1. De toetsing omvat zes hoofdaspecten. Dit zijn: 
 
1 Functioneren van het actuele en/of beoogde ecosysteem/natuurdoeltype. 
2 Eenheid of de omvang. 
3 Voorkomen van bijzondere planten- en diersoorten. 
4 Verbindingen in of tussen natuurgebieden (tussen gebieden: ecologische 

verbindingzones). 
5 Significante vermindering van de oppervlakte. 
6 Aantasting van de samenhang. 
 
De aantasting is significant als de EHS op één van deze hoofdaspecten duidelijk 
wordt aangetast. Er bestaan geen harde criteria om aan te geven wanneer er sprake 
is van significante aantasting. Dat moet per situatie worden beoordeeld op grond van 

                                                        
1 http://ehs-wijzer.provincie-utrecht.nl 
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type aantasting, kwaliteit, kwantiteit en dergelijke. De toetsing vind plaats aan de hand 
van gedetailleerde beoordelingscriteria. 
 

 3.3  Oriëntatiefase 

De vraag of voor een ontwikkeling in de EHS een ‘nee, tenzij’-toets uitgevoerd moet 
worden komt primair aan de orde in de oriëntatiefase. In deze fase wordt beoordeeld 
of een ontwikkeling past binnen de bestaande ruimtelijke ordening en wat de te volgen 
ruimtelijke ordeningsprocedure kan zijn. 
 
Indien een project niet is gelegen binnen de EHS, is de ‘Nee, tenzij’ toets niet van 
toepassing. Wel wordt van gemeente verwacht bij bestemming redelijkerwijs rekening 
te houden met het beperken van effecten op de EHS. Ook voor ontwikkelingen die 
passen binnen het bestaande bestemmingsplan en incidenteel grootschalige 
evenementen geldt dat een ‘Nee, tenzij’ toets niet aan de orde is.  
 
Voor kleinschalige uitbreiding van een bestaande functie, waarvoor een 
bestemmingsplan wordt gewijzigd of een buitenplanse procedure wordt gevolgd, geldt 
juridisch geen vrijstelling van de ‘nee, tenzij’-toets. Een uitgebreide toetsing kan echter 
achterwege blijven, omdat significante effecten redelijkerwijs niet te verwachten zijn. 
Dit moet als zodanig wel in het plan worden gemotiveerd. Van kleinschalige 
ontwikkeling is sprak als: 
1. het een kleine oppervlakte betreft (tot ongeveer 200 m2) én 
2. op een terrein ligt dat al verstoord is, zoals een tuin of bestrating, én 
3. direct aansluit op dezelfde bestaande bestemming, zoals een woning, 

recreatievoorziening of een parkeerterrein.  
 
Ten aanzien van bepaalde ontwikkelingen in de EHS bevatten de PRS en PRV 
specifiek beleid. De EHS-bescherming is voor deze ontwikkelingen aangepast, waarbij 
andere criteria gelden voor het bepalen van significante aantasting. Dit is van 
toepassing indien sprake is van wijziging van het bestemmingsplan of een 
buitenplanse omgevingsvergunning. Dit betreft de volgende situaties binnen de EHS: 
- agrarische ontwikkeling op bestaand agrarisch bedrijf 
- intensivering van bestaande functie binnen daartoe bestemde vlak (ingesloten 

functie) 
- recreatieve toegangspoort 
- militaire ontwikkeling binnen omheind terrein 
- groot project met diverse samenhangende onderdelen 
- topgebieden en subtopgebieden 
- lopende, specifiek genoemde gebiedsprojecten,  
 
Voor overige ontwikkelingen dient een ‘Nee, tenzij’ toets te worden uitgevoerd met 
uitgebreid ecologisch onderzoek.  
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 3.4  Consequentie bij significante aantasting 

Indien uit de toetsing blijkt dat het plan leidt tot significant negatieve effecten op het 
functioneren van de EHS, zijn de volgende drie scenario’s mogelijk: 
 
1. aanpassing plan 
2. toepassen instrumenten 
3. compensatie en mitigatie 
 
1. aanpassing plan 
Als de conclusie op basis de ecologische toets is dat het risico op significante 
aantasting groot is, dan is de eerste vraag of het plan kan worden aangepast om tot 
een ander oordeel te komen. Bijvoorbeeld door het plan te verplaatsen naar een 
andere locatie of door het anders vorm te geven. 
 
2. toepassen instrumenten 
Is het plan niet aan te passen, dan zijn er in de provincies Utrecht drie instrumenten in 
beeld om de conclusie ‘significante aantasting’ te voorkomen: 
 
plussen en minnen 
Bij dit instrument worden binnen het project maatregelen getroffen die natuurwinst 
opleveren. Deze winst zal meestal te relateren zijn aan één of meerdere van de zes 
hoofdaspecten  (zie §3.2.2). De balans tussen positieve en negatieve effecten mag 
niet negatief zijn en de conclusie moet leiden dat geen sprake is van significante 
aantasting. Deze methode wordt in de provincie Utrecht het meest toegepast.  
 
saldobenadering 
De saldobenadering lijkt op het plussen en minnen, maar is veel grootschaliger en er 
zijn meestal meer functies en grondeigenaren bij betrokken. In de PRV en de partiële 
herzieningen van de PRV zijn de formele eisen aan het instrument volgens de 
rijksregels in het Barro beschreven. Samengevat zijn de eisen: 
- Er ligt een integrale gebiedsvisie voor een samenhangend gebied in een 

gezamenlijk ruimtelijk plan. De visie voorziet in een combinatie van 
ontwikkelingen. 

- Saldobenadering biedt per saldo meerwaarde voor de natuur, vooral voor het 
functioneren van de EHS op gebiedsniveau. De wezenlijke waarden en 
kenmerken, de oppervlakte en de samenhang zijn daarbij de toetsingscriteria. 

- De wijze waarop de natuurwinst bereikt wordt, is goed geborgd. 
 
herbegrenzing 
Met het toepassen van herbegrenzing wijzigt de feitelijke begrenzing van de EHS, 
maar de oppervlakte en de kwaliteit van de natuur blijven in principe gelijk of nemen 
toe. Herbegrenzing van de EHS is toepasbaar voor terreinen tot enkele hectares 
groot. Voorwaarden zijn dat de wezenlijke kenmerken en waarden behouden blijven 
en dat de oppervlakte van de ecologische hoofdstructuur ten minste gelijk blijft. Deze 
wijzigingen worden door de provincie periodiek verwerkt in de geconsolideerde versie 
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van de PRV. Bij de herijking van de PRV (eens in de vijf tot 10 jaar) wordt de EHS 
opnieuw door PS aangewezen en vastgesteld. 
 
3. Compensatie en mitigatie 
De geplande ontwikkeling mag niet doorgaan als aangetoond is dat er sprake is van 
significante aantasting van de wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS en 
bovengenoemde twee instrumenten niet toegepast kunnen worden, tenzij overtuigend 
is aan tonen dat er sprake is van: 
a. groot openbaar belang én  
b. reële alternatieven voor de gevraagde ontwikkeling ontbreken.  

 
Het is dan nodig om de aantasting zoveel mogelijk in te perken en de resterende 
aantasting te compenseren. 
 
mitigatie 
Het beperken van de aantasting wordt ook wel ‘mitigeren’ genoemd. Het gaat zowel 
om het minimaliseren van de impact van de ruimtelijke ingreep als de goede inpassing 
daarvan. Voor een deel hebben dergelijke maatregelen een overlap met de ‘plussen’ 
van het instrument Plussen en minnen. In overleg met de ecoloog en de betrokken 
grondeigenaren moet bepaald worden welke maatregelen mogelijk en effectief zijn. Er 
zijn veel creatieve oplossingen mogelijk.  
 
compensatie 
Indien mitigatie onvoldoende is om alle effecten te voorkomen, dient gecompenseerd 
te worden. Bij compensatie dient voldaan te worden aan de hoofdlijn volgens de PRV 
2014 (art 4.11). 
 
Maatregelen welke worden getroffen in het kader van bovenstaande instrumenten, 
dienen middels afspraken te worden geborgd in het bestemmingsplan, zodat er 
zekerheid zal zijn over de goede en complete uitvoering daarvan. 
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 4 Wezenlijke kenmerken en waarden 

Om de huidige kenmerken en waarden te kunnen inschatten, is een veldbezoek 
gebracht en is een scan gemaakt op basis van de Signaleringskaar EHS van provincie 
Utrecht. De locatie is op 2 juli 2015 bezocht. Verder is op basis van 
verspreidingsatlassen en expert judgement een inschatting gemaakt van mogelijk 
aanwezige beschermde of bedreigde2 soorten.  
 

 4.1 Ecologische hoofdstructuur (EHS) / Natuurnetwerk Nederland 

Het gehele plangebied ligt binnen de EHS. Het Utrechtse deel van de EHS sluit aan 
op de EHS in de provincie Noord Holland. 
 

 
Figuur 4.1 Ligging van het plangebied in de Ecologische Hoofdstructuur (bronnen: webkaart 

EHS Utrecht en webkaart EHS Nood-Holland). 

 
Een klein deel van het plangebied heeft beheertype 'Moeras' (05.01). Het woonschip 
ligt in een water met beheertype 'Zoete Plas' (N04.02). Het overige deel van het 
plangebied heeft geen beheertype. Aangrenzend aan het plangebied liggen percelen 
met beheertype 'Moeras' (N05.01), 'Kruiden- en faunarijk grasland' (N12.02) en 'Zoete 
plas' (N04.02). Het aansluitende deel van de plas in Noord-Holland heeft beheertype 
'Rivier' (N02.01). De ambitie voor de percelen die een beheertype hebben is 'Nog om 
                                                        
2 Dit betreft soorten van de Utrechtse oranje lijsten. 



 

 18 

te vormen naar natuur' (N00.02). Van de prioritaire beheertypen voor de Vechtvallei is 
alleen het beheertype Moeras hier mogelijk haalbaar (hoewel de grondwaterstand erg 
laag is, zie verder) (bron: ambitietabel voor nog te ontwikkelen en natuur en 
omvorming van bestaande natuur, provincie Utrecht). Het beheertype Zoete Plas is 
geen prioritair beheertype voor het Vechtdal. De prioritaire beheertypen zijn echter 
allemaal landbiotopen. Voor de delen die nu geen beheertype hebben, is geen ambitie 
vastgesteld. Het woonschip valt binnen het areaal 'nog om te vormen naar natuur'. 
 

 
Figuur 4.2 De SNL-beheertypen op en rond het plangebied (bron: webkaart Natuurbeheerplan 

Utrecht). 

 
Figuur 4.3 De ambitiekaart van het Natuurbeheerplan 2015 (bron: webkaart Natuurbeheerplan 

Utrecht) 
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 4.2 Actuele natuurwaarden 

Het water met beheertype Zoete Plas en de strook met beheertype Moeras hebben 
volgens de scan een vrij lage beoordeling ten aanzien van de actuele natuurwaarde 
(score B). Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde of bedreigde soorten planten 
en dieren op de locatie aangetroffen. Niet alle soortgroepen zijn echter tijdens het 
veldbezoek onderzocht. Er is geen onderzoek uitgevoerd naar onder meer vissen, 
vleermuizen, kleine zoogdieren en reptielen. Op basis van het veldbezoek wordt 
echter ingeschat dat het gedeelte met natuurdoeltype Moeras een nog lagere score 
heeft. Bijzondere of kenmerkende soorten van het beheertype komen hier niet voor. 
Delen met een betere kwaliteit liggen wat verder naar het zuiden op het schiereiland 
tussen de Vecht en de zandplas.  
 

 4.3 Beschermde en bedreigde flora 

Volgens de scan op basis van de signaleringskaart EHS komen er 4 soorten 
beschermde soorten planten, 3 rode lijst-soorten en 10 oranje lijst-soorten voor in het 
1/4 kilometerhok waarin het plangebied is gelegen. De ruige delen buiten de tuin zijn 
voedselrijk en begroeid met soorten als riet, fluitenkruid, gewone berenklauw en grote 
brandnetel. Bijzondere of bedreigde soorten komen in dergelijke biotopen niet of 
nauwelijks voor. 
 
In het water rond het woonschip komen witte waterlelie en gele plomp voor. 
Ondergedoken waterplanten zijn niet waargenomen, maar kunnen tussen de planten 
met drijfbladeren wel hier en daar voorkomen.  
 

 4.4 Beschermde en bedreigde fauna 

Volgens de scan op basis van de signaleringskaart EHS komen er in het 1/4 km-hok 
waarin het plangebied ligt, 1 beschermde faunasoort voor, 9 rode lijst-soorten en 6 
oranje lijst-soorten. Aangezien alle zoogdieren, reptielen en amfibieën beschermd zijn 
op basis van de Flora- en faunawet, gaat het bij de rode en oranje lijst-soorten om 
andere soortgroepen, zoals vogels, vissen of insecten. Daarnaast kunnen er soorten 
gemist zijn. Hieronder zal per soortgroep worden aangegeven, wat de kansen zijn dat 
er beschermde of bedreigde soorten van deze soortgroepen voorkomen. 
 
Ongewervelden 
Rond de zandplas is een smalle rietkraag aanwezig en is een waterbegroeiing van 
onder meer witte waterlelie en gele plomp aanwezig. Tussen deze planten zijn 
mogelijk andere ondergedoken waterplanten aanwezig. In stilstaande wateren met 
een rijke onderwaterbegroeiing kan de platte schijfhoren voorkomen. Dat kan hier dus 
ook het geval zijn. Voor de zeggekorfslak is geen geschikt biotoop aanwezig, in de 
vorm van hoge zeggen. Voor beschermde of bedreigde soorten vlinders, libellen of 
sprinkhanen is het biotoop niet geschikt, wegens de voedselrijkdom en de matige 
waterkwaliteit. 
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Vissen 
In de zandplas kunnen soorten als de kleine modderkruiper en bittervoorn voorkomen. 
Voor een soort als de rivierdonderpad is te weinig stenig substraat aanwezig (Atlas 
Natura 2000). 
 
Amfibieën 
In het plangebied zijn naar verwachting alleen algemene amfibieën aanwezig, als 
bastaard- en meerkikker, bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander. Voor 
de meer bedreigde soorten ontbreekt geschikt voortplantingswater in de vorm van 
visvrije poelen. 
 
Reptielen 
In de omgeving van het plangebied komt de ringslang voor (NDFF). Deze kan 
incidenteel in het plangebied verblijven. 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Het plangebied vormt geschikt biotoop voor allerlei algemeen voorkomende kleine 
zoogdieren en kleine marterachtigen. De noordse woelmuis komt in de directe 
omgeving van het plangebied niet voor (Atlas Natura 2000) en geschikt biotoop voor 
deze soort ontbreekt. Wel zou de waterspitsmuis in de omgeving van het plangebied 
kunnen voorkomen.  
 
Vleermuizen 
In het plangebied zijn mogelijk geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen aanwezig. 
Dit gaat om individuele verblijfplaatsen of paarverblijfplaatsen van gewone en ruige 
dwergvleermuis, in de schuur of het woonschip. De bunker kan mogelijk 
winterverblijfplaats bieden aan soorten als baardvleermuis en gewone 
grootoorvleermuis. Bij strenge vorst is deze echter ongeschikt, in verband met het 
ontbreken van gronddekking. Verder kan het plangebied en het gebied daar omheen 
foerageergebied vormen voor diverse soorten vleermuizen, zoals de al genoemde en 
verder de meervleermuis, watervleermuis en laatvlieger. 
 
Vogels 
In de omgeving van het plangebied broeden moerasvogels van de oranje lijst, zoals 
roerdomp, woudaapje, purperreiger en zwarte stern. Voor roerdomp en woudaapje 
zijn de oppervlaktes riet niet groot genoeg en niet van voldoende kwaliteit om in of 
rond het plangebied te broeden. De purperreiger foerageert incidenteel in de 
omgeving van het plangebied, maar broedt in kolonies elders (Atlas Natura 2000). 
Voor de zwarte stern zijn geen geschikte broedplaatsen in de vorm van 
krabbenscheer of broedvlotjes aanwezig. Deze soorten broeden dan ook niet in of in 
de directe omgeving van het plangebied (Van der Winden, 2001). 
 

 4.5 (Grond)water 

Voor de potentiële natuurwaarden is de gemiddelde hoogste grondwaterstand een 
belangrijk gegeven. Uit de scan op basis van de signaleringskaart blijkt dat de 
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gemiddelde hoogste grondwaterstand hier 04, tot 0,8 meter onder maaiveld is en de 
gemiddelde laagste grondwaterstand 1,2 - 1,6 m onder maaiveld. Volgens het 
bodemkundig informatiesysteem (BIS) is er een grondwatertrap III (<0,4 m, 80-120 m 
onder maaiveld). Gezien de directe ligging aan de plas lijkt dit waarschijnlijker. Er is 
geen sprake van kwel, maar van lichte inzijging. Deze omstandigheden zijn weinig 
geschikt voor het realiseren van het beheertype Moeras. 
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 5 Nee, tenzij-toets  

 5.1 Oriëntatiefase 

In de oriëntatiefase komt de vraag aan bod of de 'ontwikkeling' binnen het 
bestemmingsplan past. Het plangebied ligt geheel binnen de EHS.  
 
De 'ontwikkeling' past niet in het huidige bestemmingsplan. Aangezien het oppervlak 
groter is dan 200 m2 en niet ligt bij een reeds bestemde functie, is er geen sprake van 
een kleinschalige ontwikkeling. Er vinden echter geen fysieke ingrepen plaats. 
Effecten op de huidige waarden van de EHS zijn er dus niet. Met het legaliseren wordt 
de huidige situatie definitief. De mogelijkheid om het woonschip te verwijderen om 
daarmee het functioneren van de EHS ter plaatse te kunnen verbeteren, is dan niet 
meer mogelijk. Daarom is onderzocht of het verwijderen van het woonschip wenselijk 
is om een niet functioneren van de EHS ter plaatse te kunnen herstellen. Dit is 
uitgevoerd voor de zes hoofdaspecten voor een nee, tenzij-onderzoek.  Bij dit 
onderzoek is ervan uitgegaan dat de huidige oppervlakte tuin, verharding, formaat van 
het woonschip en aanwezige overige bebouwing in het bestemmingsplan worden 
vastgelegd. Er wordt dus geen rekening gehouden met een uitbreiding van de tuin, de 
oppervlakte verhard terrein of de bebouwing. 
 

 5.2 Toetsing voor de zes hoofdaspecten 

1 Functioneren van het actuele en/of beoogde ecosysteem/natuurdoeltype 
De EHS ter plaatse bestaat voornamelijk uit de Vecht, de zandplas en een 
schiereiland dat de loop van de oorspronkelijke oever volgt. Verder ligt er ten noorden 
van de Klompweg een wiel dat tot de EHS behoort. Dit wiel heeft geen beheertype. 
Ook is er geen ambitie voor het wiel vastgesteld. 
 
Het woonschip ligt in de zandplas, met het beheertype zoete plas en rivier. Het neemt 
ongeveer 0,1 % van het totale oppervlak van de plas in beslag. De verstoring die het 
woonschip oplevert op de natuurwaarden in de plas bestaat uit verstoring van de 
aanwezigheid van mensen op de buitenvlonder en enige lichtuitstraling in de 
avonduren. Gezien de soorten die op de plas voorkomen heeft het weghalen van het 
woonschip een verwaarloosbaar effect op het functioneren van het actuele en 
beoogde natuurdoeltype ter plaatse.  
 
Een oppervlak van ongeveer 200 m2 van het plangebied ligt in het beheertype 
moeras. Hiervan is ongeveer 25 m2 bloementuin. Het overige deel heeft al een 
natuurlijke inrichting, bestaande uit struweel, bomen en ruigte. Het aangrenzende 
gebied met beheertype moeras heeft een oppervlakte van ongeveer 14 hectare (16 
hectare inclusief het 'gemaaid rietland'). De ligging van deze strook beïnvloedt het 
functioneren van het aangrenzende moeras niet. Het omvormen tot moeras vergt een 
ingrijpende herinrichting van het terrein en levert slechts een klein oppervlak extra 
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moeras op (uitgaande van 14 ha moeras 1,2 % toename, waarbij het tuindeel een 
toename met 0,15 % voor zijn rekening neemt). 
 
2 Eenheid of de omvang 
Voor dit onderdeel geldt hetzelfde als het gestelde onder punt 1. 
 
3 Voorkomen van bijzondere planten- en diersoorten 
Bijzondere soorten die mogelijk in de directe omgeving van het plangebied voorkomen 
en die incidenteel van het plangebied gebruik zouden kunnen maken zijn de ringslang 
en de waterspitsmuis. Omvormen van het plangebied naar natuur zou een geringe 
vergroting van het leefgebied van deze soorten kunnen opleveren. De extra lengte 
oever die het verwijderen van het woonschip oplevert, betreft ca. 18 meter. Dit is 
slechts ca. 2% van de totale oeverlengte van het schiereiland in het Utrechtse deel (± 
850 m), ca. 1,5% % van de totale oeverlengte van de zandplas (± 1200 m), waarbij 
ook het deel in Noord-Holland is betrokken. 
 
4 Verbindingen in of tussen natuurgebieden (tussen gebieden: ecologische 
verbindingzones). 
Er loopt een ecologische verbindingszone (EVZ) door de Vecht (EHS Noord-Holland). 
Het woonschip en bijbehorend perceel liggen op een te grote afstand van de EVZ om 
effect op het functioneren ervan te hebben. Diverse andere woonschepen liggen veel 
dichter bij of zelfs in of aan de EVZ. Verwijderen van het woonschip en omvormen van 
het perceel naar natuur levert geen winst op voor het functioneren van de EVZ. 
 
Het plangebied ligt tussen het moerasdeel in het zuiden en het wiel ten noorden van 
de Klompweg. Het zou daarom een barrière kunnen vormen voor soorten die migreren 
tussen beide delen van de EHS, zoals kleine zoogdieren en ringslang. Gezien de 
ligging van het wiel, zullen deze soorten met name migreren via het westelijke deel 
van het plangebied. De vegetatie hier bestaat uit struweel, ruigte en bomen en vormt 
geen barrière. De Klompweg vormt naar verwachting een grotere barrière, ondanks 
het feit dat dit een zeer rustige weg is. Het omvormen van het gehele plangebied tot 
natuur zal daarom een verwaarloosbare meerwaarde hebben voor het opheffen van 
de barrièrewerking ervan. 
 
5 Significante vermindering van de oppervlakte 
Zie onder punt 1. De oppervlaktes die het betreft zijn minimaal en vallen in het niet bij 
de totale oppervlakte van de EHS ter plaatse. Verwijderen van het woonschip en 
omvormen van het plangebied naar natuur levert geen significante toename op van de 
oppervlakte natuur ter plaatse. 
 
6 Aantasting van de samenhang 
Zie onder punt 4. Het plangebied en het woonschip veroorzaken een marginale 
aantasting van de samenhang. Verwijderen van het woonschip en omvormen van het 
plangebied tot natuur leveren slechts een verwaarloosbare verbetering op van de 
samenhang. 
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 5.3 Conclusie 

De huidige functie van het plangebied, met schuur en woonschip past niet binnen het 
bestemmingsplan. Om die reden is een nee, tenzij-onderzoek noodzakelijk als de 
situatie in het nieuwe bestemmingsplan wordt gelegaliseerd. Het verwijderen van het 
woonschip en het omvormen van het plangebied tot natuur levert echter slechts 
eenverwaarloosbare meerwaarde op voor de EHS. Er is dan ook vanuit het belang 
van de EHS geen bezwaar om de huidige situatie te handhaven en te legaliseren in 
het bestemmingsplan. De begrenzing van de EHS hoeft hiervoor niet te worden 
aangepast.  
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