Amendement
Reg. Nr. A 14.7
Agendapunt: 14. Bestemmingsplan De Vecht
Onderwerp: Regeling recreatieve steigers

Vergadering van de gemeenteraad Stichtse Vecht bijeen op 1 november 2022.
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Aan het besluit beslispunt 3g. toe te voegen waarmee tot de volgende aanpassingen wordt
besloten:
3g.
een afwijkingsbevoegdheid toe te voegen aan de regels 3.6.7. die als volgt luidt:
3.6.7.

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel
3.2.2 voor steigers ten behoeve van openbare recreatieve doeleinden, waaronder vissen
of als onderdeel van een kanoroute, onder voorwaarde dat:
a. de steiger nautisch inpasbaar is en geen afbreuk doet aan de doorvaarbaarheid van
de rivier De Vecht;
b. de steiger niet breder mag worden dan 3,0 meter gemeten vanuit de oever en de
totale oppervlakte van de steiger niet groter mag worden dan 18m2;
c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van landschappelijke en
cultuurhistorische ecologische belangen, hiertoe moet een advies van een ter zake
deskundige worden overlegd, waaruit blijkt dat de belangen niet worden aangetast c.q.
in stand blijven;
d. de onder c genoemde ter zake deskundige voorwaarden kan stellen aan de steiger
die in acht moeten worden genomen;
e. belangen van derden niet onevenredig worden geschaad;
f. voor steigers ten behoeve van openbare recreatieve doeleinden instemming is
verkregen van het waterschap (Keur) en, indien gelegen buiten het stedelijk gebied, van
de provincie Utrecht (Landschapsverordening);

Namens de fracties

SP

CDA

Het Vechtse Verbond

GroenLinks

Tineke de Vries

Pim van Rossum-Rengelink

Mieke Hoek

Marja van Gaalen

Samen Stichtse Vecht
Riëtte Habes

Pagina 1 van 2

Toelichting en motivering
Aandacht is gevraagd voor de bewoners van Stichtse Vecht die niet aan de Vecht wonen maar hier
wel graag willen recreëren. Er is namelijk steeds minder ruimte voor deze groep om het water te
bereiken, omdat de oevers worden afgezet als privé eigendom. De hengelsportverenging heeft hier in
hun zienswijze ook al op gewezen dat het aantal openbare plekken om langs de oevers te vissen
steeds kleiner wordt. De bestemming water verzet zich niet tegen het recreatieve gebruik van de rivier
(artikel 3.1 onder v). Bij een controle van de regels is gebleken dat er echter geen regeling is
opgenomen om recreatieve steigers te realiseren die onderdeel uitmaken van de openbare ruimte en
die voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Denk aan een vissteiger of steiger die onderdeel uitmaakt van
een fiets of kanoroute. De raad wordt daarom verzocht dit alsnog op te nemen vergelijkbaar met de
geldende regeling in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord (artikel 31.6).

