
 
 
Amendement  
Reg. Nr. A C9.  
  
Agendapunt: Bestemmingsplan De Vecht 
 
Onderwerp: jaagpaden 
 
Vergadering van de gemeenteraad Stichtse Vecht, bijeen op 1 november 2022.  
 
 
Ondergetekende stelt 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; 

 
Namens de fractie van 
 
Streekbelangen  ... ... ... 
 
 
Chris Portengen 
 
 
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. 
 


