
Beste statengriffie,  
 
Hierbij stuur wij, Vereniging Nieuwersluis Bestaat, u ons persbericht: Provincie Utrecht bepaalt: 
Alleen “open” sloepen van maximaal 7,0 meter voor inwoners aan de Vecht met betrekking tot de 
behandeling van de Omgevingsvisie en de Interim Omgevingsverordening komende woensdag in de 
Provinciale Staten van de Provincie Utrecht. 
 
De Vereniging Nieuwersluis Bestaat behartigt de belangen van haar inwoners en is de Dorpsraad 
Nieuwersluis bij de Gemeente Stichtse Vecht. 
 
Is het u mogelijk dit bericht door te sturen naar alle leden van de Provinciale Staten 
Als u nog vragen heeft kunt u mij natuurlijk altijd bellen of mailen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mark Tasche 
Vereniging Nieuwersluis Bestaat 
+31 6 81788576 
mark.tasche@gmail.com 
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Provincie Utrecht bepaalt: 
alleen “open” sloepen van maximaal 7,0 meter voor 

inwoners aan de Vecht 
 

Dit mag NIET van de Provincie Utrecht 

 
 

Dit mag WEL van de Provincie Utrecht 
 
 
 
 
 
 
Komende woensdag, 10 maart 2021, staat op de agenda van de Provinciale Staten van de 
Provincie Utrecht de Omgevingsvisie en de daarbij horende Interim Omgevingsverordening. 
In de klein lettertjes van de Interim Omgevingsverordening staat dat elke vechtbewoner niet 
meer dan één bootje aan zijn eigen oever mag aanleggen, met een maximale lengte van 7,0 
meter en dan alleen zonder stuurhut, zonder slaaphut, zonder kajuit en ook zonder enige 
andere overdekte verblijfsruimte. Deze regels zijn onevenredig streng voor de inwoners aan 
de Vecht.  
Mieke Hoek, zowel lid van de Gemeenteraad Stichtse Vecht als van de Provinciale Staten van 
de Provincie Utrecht, schat in dat er nu te weinig steun is voor een amendement 
(wijzigingsvoorstel) omdat we nog niet weten hoe de andere gemeenten van de Provincie 
hierover denken. Daarom ondersteunen wij, Vereniging Nieuwersluis Bestaat, Mieke Hoek die 
nu eerst de mening gaat peilen bij de wethouders van deze gemeenten. Haar inschatting is 
dat zij in april alsnog een wijzigingsvoorstel in stemming kan brengen. Ons 
gemeenschappelijke voorstel is om de provinciale regels te harmoniseren met die van onze 
gemeente, waarbij we 12 meter als maximale lengte voorstellen en een maximale hoogte van 
1,5 gemeten van de waterlijn. 

Volgens de Provincie Utrecht is de achtergrond van deze regels de landschappelijk 
aanvaardbaarheid, zodat zichtlijnen blijven bestaan en ook dat bewoners aan de Vecht niet 
stiekem in hun sloepje gaan wonen. Echter met de door ons voorgestelde maximale lengte 
en hoogte komt elke boot nooit meer dan 1 meter boven het maaiveld uit waardoor ook de 
gewenste zichtlijnen niet worden aangetast. Allemaal dus heel landschappelijk verantwoord. 

Deze provinciale regels zijn ook opgenomen in het Ontwerp Bestemmingsplan de Vecht dat 
momenteel ter besluitvorming ligt bij B&W van de Gemeente Stichtse Vecht. Gezamenlijk met 
bijna alle betrokken organisaties en vechtbewoners hebben ook wij, vereniging Nieuwersluis 
Bestaat, hieromtrent een zienswijze ingediend.  



 

 

Dit heeft er onlangs toe geleid dat bijna de gehele gemeenteraad, de motie van 
initiatiefneemster Mieke Hoek heeft gesteund die de Gemeente opriep om de Provincie te 
overtuigen om de regel voor de lengte van bootjes voor het aanmeren aan een erf van 7.0 
naar 12.0 meter bij te stellen.  

De Vecht stroomt door zowel de provincie Noord-Holland en de Provincie Utrecht. De 
provincie Noord-Holland stelt geen eisen aan boten die worden afgemeerd aan een erf. De 
Gemeente Stichtse Vecht heeft de regel van maximaal 12 meter voor erven binnen de 
bebouwde kom. En voor de erven buiten de bebouwde kom heeft de Provincie Utrecht een 
maximale lengte van 7 meter bepaald en geen stuurhut, geen slaaphut, geen kajuit en geen 
overdekte verblijfsruimte. Als ergens harmonisering van regels nodig is dit wel een heel goed 
voorbeeld.  

Momenteel zijn er vele boten van bewoners aan de Vecht die niet voldoen aan deze 
provinciale regels. Tot op heden heeft de Provincie Utrecht deze regels ook niet gehandhaafd. 
Vele bewoners aan de Vecht zijn ook helemaal niet op de hoogte van deze strenge regels. 
Als deze voorgestelde harmonisatie van de Provinciale en Gemeentelijke regels niet lukt, gaat 
dit betekenen dat zeker tientallen eigenaren hun huidige boot moeten verkopen want 
aanleggen aan hun eigen oever mag dan niet meer. 

Nu maar hopen of de Provincie Utrecht wil luisteren naar haar bewoners en met haar 
Omgevingsvisie juist de grote lijnen wil uitzetten in de plaats van in detail regelgeving vast te 
stellen waar tientallen bewoners aan de Vecht onevenredig en volledig onnodig veel last van 
hebben.  

Vereniging Nieuwersluis Bestaat 
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