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Amendement  
Reg. Nr. A 14.9  
  
Agendapunt: 14. Bestemmingsplan De Vecht 
 
Onderwerp: jaagpaden 

 
Vergadering van de gemeenteraad Stichtse Vecht, bijeen op 1 november 2022.  
 
 
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:  
 
Aan het besluit beslispunt 3i.  toe te voegen waarmee tot de volgende aanpassingen wordt 
besloten:  
 
3i.  
 

(i) Toevoegen aan artikel 5.2.1 onder punt b. van de regels de tekst “en 
jaagpaden” toevoegen, waarmee de tekst wordt ‘het verstoren of verwijderen 
van de cultuurhistorische elementen zoals opgenomen op de 
Cultuurhistorische waardenkaart, waaronder dakpanbeschoeiingen, poets- of 
boenstoepen, buitenplaatsbiotopen met daarbij horende zichtlijnen en 
jaagpaden.’ 

 
(ii) Toevoegen aan artikel 6.3.1 onder punt b. van de regels de tekst “en 

jaagpaden” toevoegen, waarmee de tekst wordt ‘het verstoren of verwijderen 
van de cultuurhistorische elementen zoals opgenomen op de 
Cultuurhistorische waardenkaart, waaronder dakpanbeschoeiingen, poets- of 
boenstoepen, buitenplaatsbiotopen met daarbij horende zichtlijnen en 
jaagpaden.’ 

 
(iii) Toevoegen aan artikel 1 van de regels begrippen, Jaagpad: een pad langs de 

Angstel of de Vecht dat vroeger werd gebruikt om schepen voort te trekken 
door mensen- of paardenkrachten en dat heden ten dage in gebruik is als 
openbaar voet- en/of fietspad; 

 
(iv) Toevoegen aan artikel 5.1 onder a. 

 
De voor ‘Waarde - Beschermd dorpsgezicht’ aangewezen gronden zijn, behalve 
voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor: 
a. de instandhouding, bescherming en herstel van de binnen het beschermd 

dorpsgezicht voorkomende, dan wel daaraan eigen zijnde karakteristieke 
cultuurhistorische waarden zoals beschreven in de toelichting op het 
aanwijzingsbesluit in relatie tot de Vecht; 

b. de Nieuwe Hollandse Waterlinie met de daarbij behorende bouwwerken;  
c. de Stelling van Amsterdam met de daarbij behorende bouwwerken;  
d. de historische buitenplaatszones langs de Vecht;  
e. de molenbiotoop met de daarbij behorende zichtlijnen vanaf rivier de 

Vecht en de oevers;  
f. bestaande cultuurhistorische elementen zoals opgenomen op de 

Cultuurhistorische waardenkaart waaronder zichtlijnen, 
dakpanbeschoeiingen, poets- of boenstoepen en jaagpaden;  

g. het behoud, herstel, beheer en de versterking van het ensemble 
behorende bij een buitenplaatsbiotoop van de ter plaatse aanwezige 
cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden en hun 
samenhang, welke met name bestaat uit de buitenplaats met de daarbij 
behorende: 

Voor: Lokaal Liberaal, VVD, 

GroenLinks, CDA, 
Streekbelangen, 
ChristenUnie-SGP, Het 
Vechtse Verbond, Samen 
Stichtse Vecht, D66, SP 
Tegen: PvdA 

 



1) gebouwen, zoals landhuizen, koetshuizen, oranjerieën en 
theekoepels;  

2) overige bouwwerken, zoals entreehekken, bruggen, tuinsieraden, 
waterstoepen, tuinmuren en kassen;  

3) tuinen, parken, sierweiden, bossen en waterpartijen met hun paden-
, lanen- en groenstructuur;  

4) landschappelijke elementen en de bij de aanleg van de buitenplaats 
behorende zichtlijnen en –vlakken. 

(v) Toevoegen aan artikel 6.1 onder e. bestaande cultuurhistorische elementen zoals 
opgenomen op de Cultuurhistorische waardenkaart, waaronder zichtlijnen, 
dakpanbeschoeiingen, poets- of boenstoepen en jaagpaden;  

 
 

Namens de fractie van 
 
Streekbelangen    CDA  Het Vechtse Verbond GroenLinks 
 
 
Chris Portengen    Pim van Rossum-Rengelink Mieke Hoek  Marja van Gaalen 
 
 

Samen Stichtse Vecht 
 
Riëtte Habes 
 
 
 
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. Er is een dynamische verwijzing gemaakt 

naar de Cultuurhistorische waardenkaart. In de regels van de bestemmingen Waarde 

Beschermd dorpsgezicht en Waarde cultuurhistorie is een korte opsomming gegeven van 

een paar belangrijke waarden. Wij willen hier graag het jaagpad aan toevoegen, omdat wij 

zien dat de beleefbaarheid van de jaagpaden steeds verder onder druk komt te staan door 

o.a. de bouw van steigers. Aangezien dit bestemmingsplan o.a. toeziet op de bouw van 

steigers is het wenselijk de waarden van het jaagpad expliciet te benoemen. 

Daarnaast is het wenselijk binnen de regels voor de bestemming Waarde beschermd 
dorpsgezicht niet alleen te verwijzen naar de toelichting van de aanwijzing maar ook de 
specifieke waarden voor deze omgeving te benoemen, gelijk aan de bestemming Waarde 
cultuurhistorie. De te beschermen waarden van onze dorpskernen worden namelijk mede 
bepaald door de historie van de rivier de Vecht waar de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
(Unesco erfgoed), de Stelling van Amsterdam en de Buitenplaatsen onderdeel van uitmaken. 


