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Technische vragen m.b.t. Initiatiefvoorstel 50PLUS harmoniseren aanmeerbepalingen 

 

Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
GroenLinks 1 In het Initiatiefvoorstel wordt gesproken over drie verschil-

lende regimes op de Vecht. Kan een overzicht gegeven 
worden van de regels in die verschillende drie delen en 
waar deze van elkaar afwijken?  
 
 

Met de drie verschillende regimes op een en dezelfde vaarweg de Vecht 
wordt bedoeld de discrepantie in regelgeving voor aanmeerbepalingen 
tussen de provincies NH (heeft geen restricties) en Utrecht, ten tweede 
het regime van de binnen stedelijke bebouwing dat wordt vastgesteld 
door de desbetreffende gemeenten en ten derde de buiten stedelijke ge-
bieden waarvoor andere aanmeerbepalingen gelden die worden vastge-
steld door de Provincie Utrecht 
 

 2 De rivier de Vecht is één rivier, maar kent wel verschillen 
als het gaat om de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit. 
Zo wordt het Utrechtse deel gekenmerkt door o.a. buiten-
plaatsen, waar dat in het Noord-Hollandse deel veel min-
der het geval is. Het verschil rechtvaardigt mogelijk ook 
verschillen in regelgeving. Deze regelgeving is afkomstig 
uit de voormalige Landschapsverordening en had met 
name tot doel de kwaliteit van het landschap te bescher-
men. 
 

50PLUS merkt op dat dit geen vraag is maar een constatering van GL 
inhoudende dat ook GL vaststelt dat er verschillen in regelgeving be-
staan. Deze verschillen enkel voor het aanmeren zou 50PLUS met het 
initiatiefvoorstel willen opheffen temeer daar harmonisatie ervan de kwa-
liteit van het landschap niet aantast. 

 3 Welke (landschappelijke) afwegingen hebben ten grond-
slag gelegen aan het voorstel dat 50PLUS doet t.a.v. de 
afmetingen? 
 

Afgezien van hetgeen 50PLUS heeft ingebracht in de inleiding en de 
daaraan gekoppelde argumentatie behorende bij het initiatiefvoorstel 
wordt nogmaals benadrukt dat het voorstel tot harmonisatie aanmeerbe-
palingen geen nadelige invloed heeft op de ecologische of beschermde 
dorpsgezichten omdat de voorgestelde aanpassingen geen belemme-
ring vormen voor de historisch bepaalde zichtlijnen op de Vecht. 
 

 4 Bij participatie wordt gesproken over het aanschrijven van 
de 26 gemeenten en positieve reacties. Kunnen wij inzicht 
krijgen in de gestelde vraag en de reacties daarop? Zijn er 
verder ook nog natuur- en landschapsorganisaties bena-
derd? Of andere inwoners(groepen) en/of organisaties? Zo 
ja, wat was hun reactie? 
 

50PLUS heeft bij de 26 gemeenten de wethouders met RO in porte-
feuille aangeschreven. Een aantal had geen mening daar het niet in de 
gemeente speelde.  Een paar geen voorstander de overige wenste ons 
veel succes. Men duidde op maatwerk binnen de verordening voor het 
gebied de Vecht. 
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