
Van: Cilly Jansen [mailto:cillyjansen@planet.nl]  

Verzonden: zondag 19 juli 2015 17:26 

Aan: Statengriffie 
Onderwerp: Aan de voorzitter en de leden van de Provinciale Staten van Utrecht 

 
Geachte voorzitter en leden van de Provinciale Staten van Utrecht 
 
Graag leg ik u het volgende voor. 
 
Er heeft een jarenlange procedure gelopen om woonarken van de Vecht weg te krijgen. Voor de 
laatste ark langs de Vreelandseweg bij de Garstenmolen in Nigtevecht werd uiteindelijk besloten om 
deze 500 meter te verplaatsen naar een nieuwe insteekhaven, aan te leggen op het perceel naast 
mijn woning. Hiertoe heeft de provincie een stuk grond aangekocht nadat de gemeente, desgevraagd 
door de provincie, heeft besloten tot wijziging van het bestemmingsplan. De toekomstige koper van 
de (buitenmaatse) te verplaatsen ark zou op deze grond een insteekhaven moeten aanleggen om die 
ark in te  leggen; alles voor eigen rekening. Mocht de ark t.z.t. worden vervangen, dan zou deze wel 
aan de regelgeving moeten voldoen. De provincie heeft beloofd mij op de hoogte te houden, maar 
dit gebeurt tamelijk willekeurig en niet steeds volledig. De provincie had mij wel laten weten dat zij, 
nu de verkoop van die oude ark niet op gang komt, alsnog zelf de insteekhaven zal aanleggen. Ik had 
mij neergelegd bij deze situatie en ben uiteindelijk met de provincie in gesprek om, in afstemming, 
mijn eigen oever op te knappen. 
 
Maar nu verneem ik weer iets nieuws, dat haaks staat op alle voorgaande ontwikkelingen, nl. dat de 
provincie de verplichting om de oude boot te kopen en deze te verplaatsen dan wel te slopen, 
volledig heeft laten vervallen. Men kan de grond kopen en een nieuwe of nieuw te bouwen ark in de 
door de provincie te realiseren insteekhaven leggen. Ik ben verbijsterd; de grondaankoop, de hele 
actie voor de insteekhaven en als gevolg daarvan de aantasting van het beschermde natuurgebied is 
daarmee een volstrekt zinloze actie geweest. De provincie heeft zich daarbij als een slecht 
projectontwikkelaar gedragen en zeer veel publieke middelen verspild. De gemeente heeft 
bovendien niet met wijziging van het bestemmingsplan ingestemd om aldus een nieuwe, 
permanente woonfunctie te realiseren; ze is slechts afgeweken van het beleid om de provincie te 
helpen om het probleem van de ark in de Vecht op te lossen. Daar gaat het nu helemaal niet meer 
om, het gaat alleen nog om het verhandelen van een stuk grond op een manier die de gemeente 
nooit heeft gewild.  
 
Ik verwacht van de provincie een adequate schriftelijke reactie, waarbij ik graag wil weten of de 
gemeente van de recente ontwikkelingen op de hoogte is en hoe zij daarop heeft gereageerd. Ik zal 
ook de gemeente om een reactie verzoeken. 
 
Cilly Jansen 
Vreelandseweg 67 
1393 PD Nigtevecht  
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