Van: Driesche, Rosa van den
Verzonden: dinsdag 9 april 2019 13:30
Aan: 'gverstoep@gmail.com' <gverstoep@gmail.com>
CC: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>
Onderwerp: 32. Technische vraag 032 G.Verstoep -situatie Oud-Zuilen botenaanleg oevers van de VechtGeachte heer Verstoep
Onderstaand ontvangt u de beantwoording van uw technische vragen over de situatie in Oud-Zuilen met de aanleg
van boten aan de oevers van de Vecht.
1. Is de gemeente, de gebiedsregisseur, bekend met deze situatie in Oud-Zuilen?
Ja, de gebiedsregisseur is op de hoogte van deze situatie.
2. Zo ja, heeft de gemeente contact gezocht met de dorpsraad van Oud-Zuilen om de situatie te bespreken?
De gemeente heeft met meerdere bewoners contact gehad om de situatie te bespreken zowel telefonisch als per mail.
Met één bewoner is een afspraak gemaakt op het gemeentehuis om de situatie nogmaals uitgebreid te bespreken.
3. Heeft de gemeente contact gezocht met de bootbewoners?
De toezichthouders van de gemeente hebben meerdere malen een bezoek gebracht om een constateringsrapport op
te stellen. Tijdens één van deze controles heeft een BOA van Gemeente Stichtse Vecht een bewoner van de bootjes
gesproken.
4. Heeft de gemeente de situatie verkend en zo nodig actie ondernomen in het licht van de ontstane situatie in
Oud-Zuilen?
De toezichthouders van de Gemeente Stichtse Vecht zijn meerdere keren langs gereden om een constateringsrapport
op te stellen. Aan de hand van een constateringsrapport is een handhavingstraject opgezet om actie te ondernemen
tegen de ontstane situatie. Ook zijn wij voornemens handhavend op te treden tegen de niet bewoonde boten ter
hoogte van de Dorpsstraat in Oud-Zuilen.
5. Is bovenstaande kwestie een legitieme situatie? Mogen deze mensen langdurig aanmeren in Oud-Zuilen?
Nee, op basis van het bestemmingsplan ‘Oud Zuilen en Op Buuren e.o.’ zijn vaartuigen alleen toegestaan wanneer
situering uitsluitend plaatsvindt aan de oever van een tuin/of erf van een woning aan de Vecht of ter plaatse de
functieaanduiding ‘specifieke vorm van water – aanlegplaatsen’ geldt. In casu is de aangewezen plek eigendom van
Gemeente Stichtse Vecht. Deze locatie beschikt niet over de aanduiding ‘specifieke vorm van water-aanlegplaatsen’.
6. Welke voorzieningen zijn voor deze bootbewoners aanwezig? De mensen leven op de boot en moeten
bijvoorbeeld hun afval kwijt?
Er zijn geen voorzieningen, omdat het een illegale situatie betreft.
7. Maken deze bewoners gebruik van recreatieve plaatsen? Ze bezetten nu de passantenhavens.
Nee, de bewoners maken geen gebruik van recreatieve plaatsen.
8. Past deze situatie inhoudelijk technisch gezien in het recreatiebeleid van onze gemeente?
Gezien het feit dat de boten permanent worden bewoond valt dit niet meer onder recreatie en dus niet onder de
beleidsnota Recreatie en Toerisme Gemeente Stichtse Vecht.
9. Wanneer blijkt dat deze mensen verder dakloos zijn, welke voorzieningen kunnen op dit moment door de
gemeente voor deze mensen worden getroffen?
Er kunnen geen voorzieningen worden getroffen, omdat het een illegale situatie betreft.
Met vriendelijke groet,
Rosa van den Driesche
Jurist

