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Gedeputeerde Staten Provincie Utrecht 
Provinciale Staten 
T.a.v. Hans Schoen per e-mail: Hans.Schoen@provincie-utrecht.nl 
 

Nigtevecht, 19 januari 2011 
 

Geachte heer Schoen, 
 
Ten behoeve van vergadering van de Statencommissie RGW 24 januari a.s. waarin 
de ontwerp-Landschapsverordening provincie Utrecht 2011 (Lsv) wordt behandeld 
sturen wij u hierbij onze opmerkingen toe op deze verordening. 
 
Wij hebben een tweetal verzoeken. 
 

1. Kunt u onze opmerking doorsturen aan de Gedeputeerde en Provinciale 
Staten? 

2. Kunnen wij de 24e , één uur voorafgaand aan de vergadering beschikken over 
een ruimte bij u op kantoor waar wij leden van de Provinciale Staten kunnen 
ontvangen om een toelichting te geven op onze opmerkingen? 

 
Graag verneem ik van u of en hoe dit georganiseerd kan worden. 
 
Voor vragen ben ik uiteraard bereikbaar. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Ron van Bekkum, namens de bewonerscommissie waterwonen op de vecht en 
zijarmen 
 

Vreelandseweg 65, 1393 PD Nigtevecht, mail: ron@vanbekkum.org , phone: 06 5353 6995 
 



Betreft  : Reactie op concept landschapsverordening Provincie Utrecht 
Aan  : Hans Schoen t.b.v. provinciale en gedeputeerde staten 
Van  : Bewonerscommissie waterwonen op de vecht en zijarmen 
Datum  : 19 januari 2011  
 
L.S. 
 

Allereerst willen wij de ambtenaren, andere betrokkenen van de Provincie Utrecht en 
de Gedeputeerde danken voor de verwerking van eerder door ons gemaakte 
opmerkingen op de ontwerp-Landschapsverordening. 
 
Er resteren er nog enkele aspecten. Wij hebben in twee gevallen een aanzet tot 
amendementen opgesteld en per onderwerp een toelichting gegeven cq. de context 
beschreven. Daarnaast hebben wij een nog paar andere aandachtsgebieden 
benoemd. 
 
1. Hoogte voor lengte  
2. Overdracht verantwoordelijkheid naar Gemeente aangaande oevers. 

2.1. Ontsluiting 
2.2 Tuin 

3. Artikel 17 lid 2. 
4. Vervallen ontheffingsplicht  
5. Algemene belangenafweging. 
6. Rechtsgelijkheid 
 
1. Hoogte voor lengte  
 
Doel van het hoogte voor lengtebeleid is om oeverruimte vrij te maken en onder 
andere daardoor doorzichten te creëren.  
 
Indien aantoonbare onevenredige schade wordt geleden door de eigenaar van een 
bestemd woonschip zoals: 
 

- waardevermindering en, of  
- hogere nieuwbouwkosten bij vervanging van het woonschip doordat een 

andere maatvoering gevoerd dient te gaan worden, 
 
dient er een algemene ontheffing van kracht te zijn op basis waarvan de oude 
maatvoering gehanteerd kan blijven worden. 
 
Artikel 15 lid 8.”Gedeputeerde Staten kunnen in bijzondere gevallen afwijken van de 
in het vijfde lid gestelde voorschriften” (afmetingen onderlinge afstanden) biedt de 
gelegenheid hiertoe maar wij wensen meer duidelijkheid en daarmee 
rechtszekerheid. 
 
Toelichting: 
 
A: indien een woonschip in waarde daalt doordat het aantal vierkante meters 
woonoppervlak afneemt bij vervanging volgens de maatvoering zoals opgesteld in 
het lengte voor hoogte beleid dient er een ontheffing verleend te worden.  



Voorbeeld: woonschip van 25 meter lengte haaks, liggend op de Vecht in een 
insteekhaven, met een woonoppervlak 285 M2 verliest 67 M2 woonoppervlak volgens 
de ‘nieuwe’ regels. Volgens de waarderingsgrondslagen van de Gemeente Loenen in 
2008 lijdt dit tot een waardevermindering van € 235.000. Dit is een onevenredige 
schade voor de eigenaar. Dit terwijl in deze situatie (haaks op de vecht in een 
insteekhaven) er geen oeverruimte aan de Vecht vrij komt. En die vrije oevers zijn 
juist het uitgangspunt van het hoogte voor lengte beleid. 
 
B: indien de vervangingskosten van een woonschip onevenredig veel hoger liggen 
om woonoppervlak gelijk te houden met de oude situatie dient een ontheffing 
afgegeven te worden. 
 
Voorbeeld: woonschip van 21 meter lengte met een woonoppervlak van 126 M2. Het 
woonschip wordt door brand verwoest. De verzekering dekt de vervangingskosten. 
Echter de Provincie forceert de eigenaar een andere maatvoering te hanteren. Om 
het gelijke woonoppervlak te behouden moet een deel van de nieuwe woonboot over 
twee woonlagen beschikken. De bouwkosten liggen hiervan echter veel hoger. 
Eigenaar beschikt niet over de financiële middelen om het verschil ( verschil tussen 
de door de verzekeraar gedekte vervangingskosten en de werkelijke kosten i.v.m. 
andere maatvoering) van meerdere tienduizenden euro’s te overbruggen . De 
consequentie is dat er enkellaags teruggebouwd wordt met als gevolg verlies van 
woonoppervlak en daarmee aanzienlijke aantoonbare waardevermindering.   
 

2. Overdracht verantwoordelijkheid naar Gemeente aangaande oevers.

Het overdragen van beleid met betrekking tot oevergebruik en oevervoorzieningen 
naar Gemeenten kan alleen geschieden wanneer hiervoor duidelijke richtlijnen 
worden ontwikkeld zodat willekeur en verschillen in interpretatie worden uitgesloten. 
 
Nadere aandacht dient gegeven te worden aangaande  
- huurbescherming, in de plaats stelling en ontsluiting t.b.v. ligplaats/woonschip en –  
- de definitie van een tuin bij een woonschip. 
 
2.1. Ontsluiting 
 
De Provincie is via een aanwijzing bevoegd om de Gemeente op te leggen dat in het 
bestemmingsplan de "ontsluiting van de woonark via de bijbehorende oevergrond 
t.b.v. de rechthebbende van de ligplaats" opgenomen wordt. 
 
Toelichting: 
 
Wanneer in het bestemmingsplan de ligplaats van een woonark als zodanig is 
opgenomen, ontstaat voor de provincie tegelijkertijd de verplichting erop toe te zien 
dat in het bestemmingsplan ook de bijbehorende ontsluiting, van die ligplaats naar 
de openbare weg, bestemd wordt. 
 
Veel woonboot eigenaren huren wateroppervlak van de waterbeheerder en doordat 
de woonboot/ligplaats bestemd is, geldt hier een ligrecht. Tegelijkertijd huurt de 
eigenaar oevergrond van een derde. Doorgaans zijn dit niet overdraagbare 



huurcontracten zonder enige vorm van huurbescherming (opzegbaar). Indien de 
oever van eigenaar verwisselt ontstaan en doorgaans problemen aangaande de huur. 
Bij verkoop van de woonboot is overdracht van het ligrecht afhankelijk van 
medewerking van de eigenaar van de oever. Indien het huurcontract van de oever 
niet overdraagbaar is (in de plaats stelling) wordt de woonboot onverkoopbaar. 
 
De provincie heeft eerder gereageerd op dit aspect en aangegeven dat ‘hogere 
wetten’ dit onderwerp adresseren. Dit is echter niet het geval. Recht van overpad is 
een oplossingsrichting. Echter dit recht heeft alleen betrekking op een overpad van 
onroerend naar onroerend goed en daardoor niet van toepassing in deze. 
Bovenstaande problematiek wordt steeds groter en wij menen dat de overheid in het 
kader van bestemmingsplannen en ruimtelijke verordeningen hier een oplossing voor 
aan dient te dragen. 
 

2.2 Tuin 
 
Binnen de landelijke ruimtelijke verordeningen zijn regels opgesteld aangaande 
hekken, hagen en schuttingen voor tuinen (voor-, zij- en achtertuin) rekening 
houdende met belangen (privacy) van de gebruiker van de tuin en de belangen van 
overigen (buren). 
 
Omdat bij de meeste woonschepen slechts sprake is van één tuin dan wel dat de 
rooilijn achter de tuin ligt menen wij dat gebruiksmogelijkheden voor dit type tuin 
anders gedefinieerd dienen te worden rekening houdende met de privacy van de 
gebruiker en andere belanghebbenden. Dit uiteraard ook weer om interpretatie 
verschillen tussen de verschillende gemeentes te voorkomen.   
 
In overleg met de Gemeente Loenen is inmiddels gesproken over generieke 
regelgeving en maatwerk omdat de oevers zeer divers zijn (kleine reepjes oever tot 
en met kavels van 1000 M2 en meer. 
 
Graag zien wij vanuit de Provincie een suggestie richting Gemeentes aangaande 
gebruik van tuinen. 
 

Artikel 17 lid 2. 
 
In dit artikel wordt beschreven waar een ‘bijboot’ aan dient te voldoen om afgemeerd 
te mogen worden bij een woonschip. 
 
2. één open vaartuig van ten hoogste zeven meter lengte bij een erf, tenzij er aan 
het erf al andere vaartuigen, niet zijnde woonschepen, liggen afgemeerd of als er al 
een andere vrijstelling dan die genoemd in het derde lid van dit artikel van 
toepassing is 
 
Wij struikelen over het woord: open. Wij menen dat het doel en de restrictie niet 
goed op elkaar passen. Doel is om bepaalde vaartuigen te weren (hoge bijboten) 
maar dat onvoldoende inzicht is in de verschillen tussen sloepen, werkboten en 
kruisers. Een werkboot is een boot van het formaat van een sloep die half dicht is. 



Volgens deze regelgeving mag een sloep wel maar een werkboot niet terwijl er in 
aanzicht geen verschil is. Het open of gesloten karakter van een bijboot is niet direct, 
en niet altijd, gerelateerd aan de hoogte. Hetzelfde geldt voor een open zeilbootje en 
een zeilbootje met een klein kajuitje. 
 
Dit artikel dient nader bestudeerd te worden. 
 

3. Waardenkaart 
 
Wij kunnen niet akkoord gaan met het fenomeen “waardenkaart” zonder inzicht te 
hebben in deze kaart en dus ook geen inzicht te hebben in de mogelijke 
consequenties hiervan. 
 
4. Ontheffingsplicht 
 
In de Vnl staan de afmetingen genoemd en deze bepalingen worden overgenomen in 
de Lsv. Ontheffingen voor nieuwe ligplaatsen kunnen dus alleen worden verleend als 
deze zijn aangewezen in nieuwe bestemmingsplannen. Het logische vervolg hierop is 
dat de Structuurvisie en de Prv niet alleen de ruimtelijke randvoorwaarden voor 
nieuwe ligplaatsen geven maar ook de ruimtelijke randvoorwaarden voor de 
woonschepen (afmetingen en onderlinge afstanden) en deze laat doorwerken in de 
bestemmingsplannen. Het verbod om met een woonschip ligplaats in te nemen aan 
een aanlegplaats geldt daarom niet meer als de ligplaats overeenkomstig het 
provinciale ruimtelijke beleid is bestemd en het woonschip aan de afmetingen 
voldoet. Daarmee vervalt de ontheffingsplicht vanuit de Lsv voor circa 400 
woonschepen. 
 
Vraag: betekent dit dat de eigenaar van een bestemd woonschip dat niet voldoet 
aan de afmetingen nog steeds iedere tien jaar verplicht een ontheffing aan te 
vragen? Zo ja, wat is het doel hiervan? Wij menen dat in het kader van 
rechtsgelijkheid de ontheffingsplicht dient te vervallen voor ieder bestemd 
woonschip. Er zijn voldoende andere controlemechanismes. 
 
5. Algemene belangenafweging. 
 
Tijdens de hooravond hebben wij gevraagd welke belangen afgewogen dienen te 
worden aangaande landschapsverordeningen en andere ruimtelijke verordeningen. 
Tijdens het ‘napraten’ heeft de gedeputeerde aangegeven dat in beginsel alle 
belangen afgewogen dienen te worden. Dus ook die van de eigenaren van 
woonschepen. Dat uiteindelijk enkele belangen van eigenaren van woonschepen 
minder zwaar wegen dan NCLA waarden is een mogelijke consequentie van de 
afweging. 
 
Het verbaasd ons echter zeer dat in de concept-landschapsverordening aangegeven 
wordt dat uitsluitend de NCLA belangen zijn gehanteerd. 
 
Wij blijven van mening dat in alle redelijkheid en billijkheid ook belangen van 
eigenaren van woonschepen afgewogen dienen te worden. 
 



Vandaar dat wij ‘onevenredige schade’, gebruikswaarde van de oever, de bijboot (je 
zal maar een bijboot van € 70.000 hebben die nu nog wel afgemeerd mag maar 
worden maar straks niet meer) expliciet nogmaals benoemen. 
 
6. Rechtsgelijkheid 
 
Wij zullen ons als bewonerscommissie sterk blijven maken voor rechtsgelijkheid 
tussen eigenaren van woningen aan de rivier de Vecht en eigenaren van 
woonschepen op de Vecht. Wij zullen ons sterk blijven maken voor rechtsgelijkheid 
tussen eigenaren van woonschepen in de Provincies Utrecht en Noord-Holland. De 
rivier de Vecht vormt immers voor een aanzienlijk deel de grens tussen beide 
provincies en het gevoerde beleid in beide Provincies loopt niet altijd even 
synchroon. Helaas moeten wij concluderen dat de deregulering voor ons niet even 
goed uitpakt als voor de Provincie. Wij zullen nu aan de slag moeten met de 
Gemeentes want delegatie van beleid is iets anders dan deregulering.  
 


