
Toevoeging op inspraak reactie nummer 3.39 
Graag wil ik  het volgende bij u onder de aandacht brengen! 
 
Uitweg naar de Vecht vanaf ons perceel: 
 
Voor onze uitweg naar de Vecht vanaf ons perceel ligt een woonschip. Deze is door de 
gemeente ten onrechte opgenomen in het bestemmingsplan. En ook destijds door een foute 
beslissing van de gemeente hier neergelegd.  
 
Het opnieuw opnemen van woonschip de Uithoorn (gelegen aan IJsvogelpad 15) in het voor 
ons liggende ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied Noord, blokkeert onze uitweg van 
en naar de Vecht.  
 
Een bestaande uitweg, een gevestigd zakelijk recht blokkeren levert een concrete 
privaatrechtelijke belemmering op voor het betreffende onderdeel van het onderhavige 
ontwerpbestemmingsplan.  
 
Ik ben blij dat ik in de zienswijze lees dat een aanlegplaats en een uitweg vanaf ons perceel 
zijn toegestaan. Echter dan zult u in het bestemmingsplan concreet deze woonboot niet 
meer op moeten nemen op die plaats, mijn vraag is dus deze woonboot als knelpunt aan te 
merken, en mogelijkheden voor verplaatsing, dan wel weg bestemmen uit het 
bestemmingsplan in het bestemmingsplan op te nemen.   
 
Ook is er geen aandacht besteed door de commissie aan de wijziging van de bestemming van 
10 woonschepen aan het Jaagpad / IJsvogelpad. Eerder was dit een doorlopend lint waar 10 
woonschepen mochten liggen. Dit gaf ruimte om woonschepen te verplaatsen indien zij bv 
een knelpunt vormde. In dit bestemmingplan heeft ieder woonschip zijn eigen plaats 
gekregen waardoor de verruiming om een ligplaats iets te verplaatsen er niet meer is. Graag 
dit weer terugbrengen in de oude situatie. En onze uitweg naar de Vecht vrijlaten van 
bestemming woonschepen.  
 
Wijziging van onze woning van gewoon wonen naar Karakteristiek. 
 
Hier zijn wij het niet mee eens, onze woning is oud en groot onderhoudt aan onze woning kan niet 
uitblijven. 
 
Wij verwachten dat een bestemming karakteristiek op onze woning te hoge kosten met zich 
mee gaat brengen. Gesteld onder Regels karakteristiek 34.1.2  no. 5) aanvrager dient met 
een schriftelijk advies van een deskundige aan te tonen dat aan het gestelde onder 1 t/m 4 
wordt voldaan. Noodzakelijk onderhoud zou dan alleen gedaan kunnen worden na een 
schriftelijk advies van een deskundige aan de gemeente.  
Gezien de extra kosten die dit met zich mee zou brengen, zal noodzakelijk onderhoud aan 
onze woning voor ons financieel niet meer mogelijk zijn, waardoor onze woning ongewild in 
verval zou komen. Wij verzoeken u de bestemming Karakteristiek bouwwerk van onze 
woning af te halen.  
 
Daarbij is de regelgeving rond het Karakteristiek niet duidelijk. Eerst zei men, als een 
woonboerderij een aanduiding karakteristiek krijgt mogen er 2 woningen van gemaakt 



worden, dit om de hogere kosten wat te vergoeden. Nu wordt er weer gezegd, nee dat kan 
niet, want dan behoort de grond een Agrarische bestemming te hebben???  
Verder begrijp ik dat er soms toch een monumentencommissie geraadpleegd moet worden 
bij wederopbouw. Dat is niet duidelijk.  
Wij willen van de lijst afgehaald worden, de aanduiding karakteristiek bouwwerk willen we 
van onze woning af hebben.  
 
  
Wijziging van bestemming Tuinen i.p.v. Groen  voor  het jaagpad / IJsvogelpad  
 
Punt 15: Bestemming Tuin toe te kennen i.p.v. Groen ten westen van het 
IJsvogelpad/Jaagpad. Dit is een concrete wijziging waar wij het niet mee eens zijn.  
 
De bestemming Groen zoals bestemd in het vorige bestemmingsplan is naar onze mening 
meer passend voor een jaagpad. Het jaagpad vormt voor ons de waterkering voor de 
achterliggende woningen. De percelen  Loenenseweg 1 en Loenenseweg 3 liggen buiten de 
waterkering, beneden het waterpeil van de Vecht.  Het jaagpad is de waterkering voor deze 
buitendijkse woningen langs de Vecht.  
 
Behoud, tijdig herstel en onderhoudswerkzaamheden aan het jaagpad / IJsvogelpad behoren 
zonder hinder van aangelegde tuinen en schuurtjes plaats te kunnen vinden. Dit om onze 
woningen te beschermen tegen mogelijk wateroverlast.  
 
Eind jaren 60 is de Vecht nog een keer buiten de oevers getreden. In de boomgaard en om 
ons huis stond toen alles onder water. De achterliggende schuren stonden toen ook in het 
water. Voor ons is het Jaagpad / IJsvogelpad de waterkering! 
 
Doordat de laatste jaren de Vecht laag is gebleven wordt hier snel aan voorbijgegaan. Maar 
gezien de steeds extremere weersomstandigheden blijft het zeker een aandachtspunt. Code 
Orange is de landelijke status voor verhoogde waterstanden en kans op overstromingen!! 
 
De eerste prioriteit dus is vinden wij voor de gemeente om te zorgen dat er geen 
overstromingen van het achterliggende land plaats kunnen vinden!  
 
De reden van de commissie voor deze wijziging van Groen naar Tuinen isdat dan de 
schuurtjes die er nu staan gelegaliseerd kunnen worden. In bestemming Groen zijn er alleen 
schuurtjes aan de kant van de Vechtoever toegestaan.  
 
Echter de commissie is niet ter plaatsen geweest. De schuurtjes voldoen niet aan de eisen en 
regels zoals gesteld in het bestemmingsplan. Ze zijn groter, meerdere schuurtjes per 
woonark. De schuurtjes staan op doorzichtpunten tussen de woonarken in. Dit alles is tegen 
het beleid van de gemeente, en de gestelde regels!  
 
Wilt u zich aan de regels houden die opgenomen zijn in het bestemmingplan, dan zult u 
eerst moeten handhaven.  
U zult u tevens af moeten vragen of een bebouwing op een waterkering wat het Jaagpad / 
IJsvogelpad is wel wenselijk is?  



 
Wij denken van niet, veel te zwaar voor dat pad, kans op verzakkingen e.d.  
 
Dan behoort de sloot om ons perceel bij onze kavel. Wij zijn onderhoudsplichtig voor het 
schone van deze sloot Een bestemming tuin belemmerd ons om de sloot vanaf 2 kanten 
goed te kunnen onderhouden. Bebouwing belemmerd ons om de sloot aan beide zijde goed 
schoon te kunnen houden, en zal extra kosten voor onderhoud noodzakelijk maken. 
 
Kortom:    
Wij zijn tegen een wijziging en willen graag de bestemming Groen en Verkeer op het Jaagpad 
/ IJsvogelpad behouden.  
 
 


