
 

     

 

 

 
Reg. Nr. M 14.2 
 
Agendapunt: 14. Bestemmingsplan De Vecht 
 
Onderwerp: Afwijkingsregeling steigers woonschepen bestemmingsplan De Vecht 

 

 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 1 november 2022, gehoord de 
beraadslaging, 
 

constaterende dat  

 het waterschap AGV in de keur t.a.v. steigers bij woonschepen, ruimere regels hanteert dan dat 

gemeente Stichtse Vecht in haar bestemmingsplannen toestaat;  

 het waterschap AGV bij vergunningsaanvragen in de eerste plaats beoordeelt op basis van de 

minimaal vrij te houden vaarstrook; 

 de gemeente toestemming verleent voor grotere steigers bij o.a. woonschepen o.b.v. de 

buitenplanse afwijkingsregels; 

 de gemeente nu wordt geconfronteerd met woonschepen die verder uit de oever komen te liggen en 

het meanderende beeld van de historische Vecht dreigt te verdwijnen hetgeen een ongewenste 

ontwikkeling is; 

 

overwegende dat: 

 de gemeente Stichtse Vecht vergunningen afgeeft o.b.v het afwijkingenbeleid (gewijzigd vastgesteld 

door college op: 19 september 2017); 

 de raad nu de mogelijkheid heeft hierop in te grijpen door o.a. de binnenplanse afwijkingsregels in 

het bestemmingsplan De Vecht verder aan te scherpen en de vergroting van steigers bij 

woonschepen expliciet uit te sluiten, zodat voorkomen wordt dat woonschepen te ver de Vecht in 

komen te liggen en daarmee het historische beeld van de meanderende Vecht behouden en 

beschermd blijft en hiertoe een amendement aan de raad is voorgelegd; 

 

van mening dat: 

 in aanvulling op het amendement het college opgeroepen moet worden om:  

o het buitenplanse afwijkingenbeleid (gewijzigd vastgesteld door college op: 19 september 

2017) verder aan te scherpen met voorwaarden die tot doel hebben de waarden van de 

rivier de Vecht te beschermen 

o in overleg te treden met het waterschap om de Keur op dit onderdeel aan te passen en hen 

er op te wijzen dat zij aanvragers actiever moeten wijzen op de gemeentelijke regels in het 

bestemmingsplan; 

 

verzoekt het college om:  

1.  het buitenplanse afwijkingenbeleid (gewijzigd vastgesteld door college op: 19 september 2017) 
verder aan te scherpen met voorwaarden die tot doel hebben de waarden van de rivier de Vecht te 
beschermen en in overleg te treden met het waterschap om de Keur aan te passen; 

 

en gaat over tot de orde van de dag.  
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