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Memorandum 

 
Datum : 18 september 2006 

Aan : Provinciale Staten 

Van : Annie Kamp Tel.: [Q] 

Onderwerp : aanpassing vrijstellingsbepaling historische schepen  

Op 20 juni 2006 hebben GS het Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 20 juni 2006, nr. 
2006REG001372i, houdende vrijstellingen van het ligplaatsverbod (Vrijstellingenbesluit wateren 
provincie Utrecht 2006), vastgesteld. Met de vrijstellingsbepaling voor historische schepen (artikel 5 lid 3 
van het Vrijstellingsbesluit) hebben GS deze categorie van schepen onder bepaalde voorwaarden 
uitgezonderd van het afmeerverbod in de Verordening bescherming Natuur en Landschap (VNL). De 
reden hiervoor is dat historische schepen cultuurhistorische waarde hebben; één van de waarden die de 
VNL beoogt te beschermen. Historische schepen zullen minder als landschapsverstorend ervaren worden 
omdat zij al decennia lang deel uitmaken van het rivierlandschap. Daarom wordt bij dit soort schepen de 
landschapstoets in principe losgelaten. Er wordt alleen nog een ruimtelijke ordeningsafweging gemaakt 
via het bestemmingsplan door de gemeente. De provincie kan via de goedkeuring van het 
bestemmingsplan eventueel nog ingrijpen. 
Met de vrijstellingsbepaling voor historische schepen wordt tegemoet gekomen aan de Motie Arethusa 
van PS, zoals besloten op 25 april 2006 in GS (2006REG001369i), met dien verstande dat het juridisch 
niet mogelijk is een vrijstelling aan een aantal (maximum van 3 historische schepen op de Vecht) te 
binden. Deze vrijstelling geldt dus voor de hele categorie historische schepen die voldoen aan de 
voorwaarden zoals in artikel 5 lid 3 genoemd. Het aantal en de locatie dienen via het bestemmingsplan te 
worden geregeld. 
 
In de commissie Ruimte en Groen van 4 september 2004 is het Statenvoorstel ter beschikking stellen 
financiën t.b.v handhaving verbodsbepalingen in de Verordening bescherming Natuur en Landschap 
(VNL) m.b.t. recreatievaartuigen en aanlegplaatsen besproken. Het Vrijstellingsbesluit wateren was als 
bijlage bij dit voorstel gevoegd. De heer Bos heeft voorgesteld om een wijziging aan te brengen in dit 
Vrijstellingsbesluit. Zijn voorstel was om de vrijstellingsbepaling voor historische schepen (lid 3 van 
artikel 5) als volgt aan te passen:  
Het verbod (om een vaartuig af te meren) geldt niet voor historische schepen die als varend monument 
zijn ingeschreven in het Nationaal Register Varende Monumenten bij aanlegplaatsen voor historische 
schepen die als zodanig in een bestemmingsplan zijn aangewezen. 
Doel van het schrappen van de zinsnede “voor historische schepen” is om het aantal potentiële 
aanlegplaatsen voor historische schepen niet onnodig te beperken.  
 
Ik kan me vinden in het voorstel om deze zinsnede te schrappen. De beperking tot ligplaatsen die speciaal 
voor historische schepen zijn bedoeld zou de consequentie kunnen hebben dat een historisch schip niet op 
een “algemene” aanlegplaats zou kunnen afmeren en een ander recreatieschip wel. In de praktijk zijn er 
echter nauwelijks aanlegplaatsen (buiten jachthavens) waar permanent afgemeerd mag worden.  
De provincie ziet een meerwaarde in historische schepen die op plekken worden afgemeerd waar zij in 
goede harmonie met de omgeving liggen. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een aanlegplaats bij een 
beschermd dorpsgezicht, een historische haven, een historisch industrieterrein. Het is aan de gemeenten 
om dergelijke aanlegplaatsen voor historische schepen aan te wijzen in het bestemmingsplan. Speciaal 
bestemde aanlegplaatsen hebben voor de historische schepen het voordeel dat er geen “gewone” 
recreatievaartuigen aan mogen leggen. De provincie zal in een stimulerende rol vervullen richting 
gemeenten om historische aanlegplaatsen op te nemen in het bestemmingsplan. De vaarwegbeheerder 
dient de toewijzing van een ligplaats privaatrechtelijk te regelen.  
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