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Amendement  
Reg. Nr. A 15.5  

Agendapunt: Bestemmingsplan Rondom de Vecht 

Onderwerp: : Bootlengte en meer 
 
 

Vergadering van de gemeenteraad Stichtse Vecht bijeen op 1 november 2022. 
 
Ondergetekenden stellen het volgende amendement (wijziging) voor: 

Aan het besluit beslispunt 1e. toe te voegen waarmee tot de volgende aanpassingen wordt 
besloten:  
 

1e. 

(i) Gezien Artikel 18 (‘Water’) lid 18,1 lid 

g. specifieke vorm van water - permanent afmeren toegestaan 1' is het permanent afmeren van 
recreatievaartuigen met een maximale lengte van 7 meter toegestaan; 

h. 'specifieke vorm van water - permanent afmeren toegestaan 2' is 2' is het permanent afmeren van 
recreatievaartuigen met een maximale lengte van 7 meter toegestaan; 

een aanvullend artikel op te nemen en daarmee de sub-artikelen te hernummeren    

Artikel X sub X ontheffing voor lid g en lid h één of meerdere vaartuigen met een maximale 
lengte van 12 meter en een maximale breedte van 3 meter en een maximale hoogte van 1.70 
meter. 

 (ii) In artikel 18.4.1 (wijzigingsbevoegdheid Weersloot) de vet gedrukte tekst aan te passen:  

4. Artikel 18 ('Water'), lid 18.4 (Wijzigingsbevoegdheid), onder 18.4.1 (Wijzigingsbevoegdheid 
Weersloot) wordt toegevoegd: Indien de activiteit ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 
water - permanent afmeren toegestaan 2' gedurende een half jaar is beëindigd en er geen redenen 
zijn om aan te nemen dat de activiteit op korte termijn wordt voortgezet zijn burgemeester en 
wethouders bevoegd de verbeelding en de regels te wijzigen door: 

Te wijzigen in: 

4. Artikel 18 ('Water'), lid 18.4 (Wijzigingsbevoegdheid), onder 18.4.1 (Wijzigingsbevoegdheid 
Weersloot) wordt toegevoegd: Indien de activiteit ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 
water - permanent afmeren toegestaan 2' gedurende één jaar is beëindigd en er geen redenen zijn 
om aan te nemen dat de activiteit op korte termijn wordt voortgezet zijn burgemeester en wethouders 
bevoegd de verbeelding en de regels te wijzigen door: 

  

Aangenomen, de griffier 

Voor: Lokaal Liberaal, VVD,  Streekbelangen, 
GroenLinks, CDA,  ChristenUnie-SGP, Samen 
Stichtse Vecht, SP 

Tegen: D66, PvdA, Het Vechtse Verbond 

 



Namens de fractie 

 CDA Stichtse Vecht 

Pim van Rossum – Rengelink 

  

Toelichting: 

1) Gelet op het gegeven dat gemeente Stichtse de maximum bootlengte naar 12 meter wil verruimen 
en dit waarschijnlijk buiten de bebouwde kom ook gaat gebeuren, gelet op de motie met meerderheid 
in de Statenvergadering van november 2022, het passend is om deze lengte dan ook in de Weersloot 
te laten gelden. 
Daarnaast is deze lengte al toegestaan op de Loosdrechtse Plassen, het andere aangrenzende water 
van de Weersloot. 

2) Een periode van een half jaar is normaal een redelijke termijn, maar in het geval van vaarrecreatie 
is het vooral in het voorjaar en in de zomer druk en de rest van het jaar liggen de boten in de stalling. 
Een periode van één jaar is wat ons betreft dan passender. 

 

 


