Amendement
Reg. Nr. A 14.10
Agendapunt: 14. Bestemmingsplan De Vecht
Onderwerp: Groene oeverzones/natuurvriendelijke oevers
Vergadering van de gemeenteraad Stichtse Vecht, bijeen op 1 november 2022.
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Aan het besluit beslispunt 3j. toe te voegen waarmee tot de volgende aanpassingen
worden besloten:
3j.
(i)

Artikel 1.20 en 1.31 als volgt te wijzigen:
Artikel 1.20 Groene oeverzone (natuurvriendelijke oever): Natuurvriendelijke oevers
zijn onverharde oevers waarbij, naast de waterkerende functie, nadrukkelijk
rekening wordt gehouden met natuur en landschap en de inrichting van het water
en de oever een positieve invloed heeft op het aquatisch ecosysteem (leefgebied in
of bij het water voor dieren, amfibieën, insecten en planten) en die zich bevinden
binnen de groene markeringen op de kaart van KRW wateren, het Natuur Netwerk
Nederland en het Keurbesluit Vrijstellingen van waterschap Amstel, Gooi en Vecht;
Artikel 1.31 Oever: het overgangsgebied van het water naar het land mogelijk met
een aangebrachte oevervoorziening (beschoeiing) met inbegrip van de daarvoor
noodzakelijke verankering;

(ii)
paragraaf 5.3 van de toelichting nader aan te vullen met de volgende tekst:
Het feit dat mensen graag langs de rivier de Vecht wonen of er recreëren wordt mede
bepaald door de aanwezige landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische
waarden. De rivier valt binnen het Natuur Netwerk Nederland en vervult daarin een
belangrijke verbindende functie. De cultuurhistorische waarden van de Vecht hebben
betrekking op de Nieuwe Hollandse Waterlinie (UNESCO erfgoed), Stelling van
Amsterdam (UNESCO erfgoed), de Buitenplaatsbiotopen (rijksmonumenten) en de
molenbiotopen. Het is belangrijk al deze waarden te beschermen.
De gehele rivier de Vecht heeft daarom naast de bestemming Water een
dubbelbestemming Waarde Ecologie, Waarde Cultuurhistorie en daar waar sprake is
van een beschermd dorpsgezicht de dubbelbestemming Waarde Beschermd
dorpsgezicht gekregen.
Binnen de bestemming Waarde Cultuurhistorie en Waarde Beschermd dorpsgezicht is
een dynamische verwijzing opgenomen naar de cultuurhistorische waardenkaart
(CHWK) die in 2016 is vastgesteld door de gemeenteraad. Het betreft hier een
samenwerkingsproduct van gemeente en provincie. De CHWK maakt onderdeel uit van
de Atlas Cultuurhistorische Waarden van de provincie Utrecht en is ook te vinden op
onze openbaar toegankelijke kaartviewer. De kaarten geven expliciet inzicht in de te
beschermen waarden, zoals zichtlijnen en bouwwerken.
De bestemming Waarde Ecologie heeft als doel behoud en de versterking van
bestaande natuurwaarden waaronder de natuurvriendelijke oevers. Voor de bestaande
natuurvriendelijke oevers is een speciale extra aanduiding opgenomen op de
verbeelding. Binnen deze aanduiding geldt in de basis een afmeerverbod en verbod op
de bouw van een steiger. Bij een erf van een woning is alleen een bewonersligplaats
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met eventueel een bijbehorende steiger toegestaan, waarbij de steiger voldoet aan
speciale voorwaarden die ervoor zorgen dat de aanwezige waarden in stand blijven.
Dat niet overal de specifieke aanduiding natuurvriendelijke oever is aangegeven wil
niet zeggen dat op die plek vervolgens geen natuurwaarden aanwezig zijn. Bij het
toetsen van een aanvraag om vergunning zal altijd gekeken moeten worden of er
sprake is van aanwezige waarden die aangetast kunnen worden conform de regels
binnen de bestemming Waarden ecologie en de regels die gelden binnen het Natuur
Netwerk Nederland (interim verordening provincie Utrecht).
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Toelichting en motivering:
Het feit dat mensen graag langs de rivier de Vecht wonen of er recreëren wordt mede
bepaald door de aanwezige landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden. Het
is belangrijk om deze waarden te beschermen. De natuurvriendelijke oevers worden specifiek
geregeld binnen dit bestemmingsplan. Wat hiermee bedoeld wordt blijkt niet duidelijk uit het
begrip. Daarom is het wenselijk het begrip “groene oeverzone/natuurvriendelijke oever” en
het begrip “oever” te verduidelijken. Daarnaast is het wenselijk in de toelichting meer uitleg te
geven over de bestemming waarde cultuurhistorie en waarde ecologie en het doel van deze
bestemmingen.

