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Breukelen, 10 december 2015 
 
betreft : Raadsvergadering 16 december 2015, bestemmingplan ‘Kievitsbuurten’ 
 
Onderstaande heb ik tijdens de behandeling in de commissie vergadering 24 november jl.  
ingesproken. Ik breng dit hiermede onder uw aandacht. 
   
Geachte leden van de Gemeenteraad Stichtse Vecht commissie leden, Geachte voorzitter 
 
Mijn naam is Gerrit Jan van den Berkhof ik ben eigenaar van de enige jachthaven in de 
Zuidelijke Kievtisbuurt aan de Nieuweweg. Jachthaven Ruimzicht. Al meer dan 100 jaar 
heeft mijn familie hier het bedrijf. 

 
Ik vraag u aandacht voor de regels vernoemd in het concept bestemmingsplan 

Kievitsbuurten en wel in het bijzonder onder regel 11.3 ‘Specifieke gebruiksregels’ 
Onder punt i van deze regel is aangeven, dat onder andere bootoverkappingen – wo 

Boatsavers- niet zijn toegestaan. Anders dan in 1977 (!) aangemerkt zijn. Dit lijkt wel heel 
lang geleden. Was toen de vraag naar windsurfers erg groot, nu zijn de windsurfers van 
toen nu vaak terug te vinden in sloepen. Zo gaat de vergelijking met 1977 en heden ten 
dage mank. De markt zal immers altijd in beweging blijven. 
 
Speciaal voor deze wijze van bergplaats voor boten in een jachthaven niet te tolereren 
vind ik erg rigide. Mede doordat op steen worp afstand bij collega jachthavens vele 
opkappingen te vinden zijn.  
 
In mijn haven zijn sinds jaar en dag 2 baotsavers te vinden, een aanvraag voor een derde 
ligt op de plank. 
 
In de zienswijze heb ik dit ook aan gegeven onder nr 6B  
De overkappingen maken een substantieel deel uit van mijn 
bedrijfsvoering.  En verzoek u dan ook deze mogelijkheid – 
in de jachthaven – open te laten. 

 
Gerrit Jan van den Berkhof  
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