Amendement
Reg. Nr. A 14.11
Agendapunt: 14. Bestemmingsplan De Vecht
Onderwerp: Visrecht
Vergadering van de gemeenteraad Stichtse Vecht, bijeen op 1 november 2022.
Ondergetekenden stellen het volgende amendementen voor:
Aan het besluit beslispunt 3k. toe te voegen waarmee tot de volgende aanpassingen worden
besloten:
3k.
(i) Artikel 11.1 Strijdig gebruik onder punt d. als volgt aan te vullen (tekst in vet):
d. het afmeren van beroepsvaartuigen, met uitzondering van het tijdelijk afmeren van
beroepsvaartuigen die gerelateerd zijn aan het uitoefenen van het Heerlijk visrecht,
handhaving en beheer en onderhoud, mits het tijdelijk afmeren geen schade oplevert aan de
aanwezige ecologische waarden;
(ii) Aan artikel 1. Begrippen het begrip “Heerlijk visrecht” toe te voegen:
Heerlijk visrecht: Heerlijk visrecht is het zakelijk recht om met uitsluiting van anderen te vissen
in water dat in eigendom aan een ander toebehoort.
Namens de fracties van
CDA Stichtse Vecht

SP

Streekbelangen

Pim van Rossum – Rengelink

Tineke de Vries

Marieke Versloot

Samen Stichtse Vecht
Riëtte Habes

Toelichting en motivering:
Een inspreker heeft de Raad erop gewezen dat voor delen van de Vecht het recht bestaat om de
Vecht te mogen bevissen. In paragraaf 4.5 van de toelichting is hier nader op ingegaan. Het betreft
hier een heel oud zakelijk recht. De bestemming Water verzet zich niet tegen het vissen. In artikel
11.1 “strijdig gebruik” wordt echter het afmeren van beroepsvaartuigen uitgesloten. Dit strookt niet met
het zakelijk recht. Het is daarom wenselijk deze regeling aan te vullen, zodat voor de beroepsvaart die
samenhangt met de heerlijke visrechten deze uitsluiting niet geldt. Andere vormen van beroepsvaart
heeft betrekking op handhaving en beheer en onderhoud. Ook voor die categorie geldt een
uitzondering die we gelijk meenemen. Het gaat hier overigens om het tijdelijk afmeren en geen vaste
ligplaats. Uiteraard mag het afmeren geen nadelige gevolgen hebben voor de aanwezige waarden.
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