Amendement
Reg. Nr. A 14.4

Aangenomen, de griffier
Unaniem

Agendapunt: 14. Bestemmingsplan De Vecht
Onderwerp: Passagiersschepen en bezoekersligplaatsen

Vergadering van de gemeenteraad Stichtse Vecht bijeen op 1 november 2022.

Ondergetekende(n) stelt (stellen) het volgende amendement voor:
Aan het besluit beslispunt 3d. toe te voegen waarmee tot de volgende aanpassingen wordt
besloten:
3d.
Aan paragraaf 5.3 van de toelichting op het bestemmingsplan de Vecht de volgende tekst toe te
voegen:
‘Passagiersschepen mogen alleen afmeren om passagiers te laten op- en afstappen binnen de
aanduiding ‘opstapligplaatsen voor passagiersschepen’ of de aanduiding ‘vaste ligplaats
passagiersschepen’. Deze aanduidingen staan op de verbeelding aangegeven. In de regels
(artikel 3.5.7, artikel 3.5.8 en artikel 11.1) staan voorwaarden die verder gelden, zodat
voldoende sturing kan worden gegeven en overlast voor omwonenden zoveel mogelijk wordt
beperkt. Het college heeft binnen deze regels ook de mogelijkheid om extra nadere eisen te
stellen.
In artikel 3.7 Wijzigingsbevoegdheid is een speciale regeling opgenomen om onder
voorwaarden nieuwe opstapligplaatsen of vaste ligplaatsen voor passagiersschepen op de
verbeelding op te nemen. Het is van belang dat bij de afweging, of toepassing wordt gegeven
aan de wijzigingsbevoegdheid, in ogenschouw wordt genomen dat het totale aantal ligplaatsen
voor passagiersschepen in de rivier de Vecht niet in onevenredige mate toeneemt, waardoor de
balans tussen het faciliteren van recreatie en toerisme versus de aanwezige waarden van de
rivier en de leefomgeving in het geding komen.
Bezoekersligplaatsen zijn bedoeld voor recreatievaartuigen. Recreanten die met een sloepje
over de Vecht varen kunnen even aanmeren bij een horecagelegenheid om daar iets te drinken
of eten, of een bezoek brengen aan een winkel met streekproducten of museum. Het bezoek is
tijdelijk van aard. Overnachten is niet toegestaan. Bezoekersligplaatsen mogen niet verward
worden met sloepenverhuur. Dit valt namelijk niet onder de regeling voor bezoekersligplaatsen. Passagiersschepen vallen eveneens niet onder de bezoekersligplaatsenregeling.
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Toelichting/motivering:
De overlast voor omwonenden moet bij op- en afstapplaatsen of ligplaatsen van passagiersschepen
zoveel als mogelijk beperkt worden. Om die reden zijn ook geen nieuwe op- en afstapplaatsen of
ligplaatsen van passagiersschepen in het bestemmingsplan ingetekend. Bij bewoners is de vraag
opgekomen welke voorwaarden er gelden om voldoende sturing te kunnen geven en overlast voor
omwonenden zoveel mogelijk beperkt kan worden, ook als het college in de toekomst nieuwe plaatsen
overweegt aan te wijzen. Indachtig deze vraag is het van toegevoegde waarde om in de toelichting te
duiden welke voorwaarden van toepassing zijn.

