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Geachte heer Van Rijn,

overdracht zou hebben plaatsgevonden. Daarop is geen antwoord gekomen. Nu ook AGV na
anderhalf jaar onderzoek het antwoord niet heeft weten te vinden, moeten wij ervan uit gaan dat die
overdracht nooit heeft plaatsgevonden. (Dat u ons in de gelegenheid wilt stellen om zelf in de
archieven te zoeken, waarderen wij, maar wij gaan ervan uit dat uw onderzoek grondig was.)
Vermoedelijk heeft AGV op een onbekend moment na 1964 eenzÍjdig besloten om de gebruikelijke
regeling van de keur, waarbij de onderhoudsplicht voor de beschoeiing ligt bij de aanwonende
eigenaar - soms een overheid, soms een particulier - van toepassing te verklaren voor een deel van
de rechteroever van de Vecht, waarvoor al eeuwen lang een andere regeling gold. Kennelijk was er
geen sprake van een formeel besluit en dus ook niet van verslaglegging. Een dergelijk besluit was
zelfs bij de provincie bij wie die onderhoudsplicht toen lag (en mogelijk nog steeds ligt), niet bekend,
laat staan bij de aanwonende eigenaren die door dat besluit toen via de keur de onderhoudsplicht
zouden hebben opgelegd gekregen.

ln onze brÍef van 13 juti 2020 heeft de Vechtp[assencommissie (VPC) u onder meer gevraagd naar de

verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de beschoeiing langs de rechteroever van de Vecht.
De achtergrond van die vraag was dat Waternet enkele particuliere eigenaren had aangeschreven
over hun onderhoudsplicht, iets wat sinds mensenheugenis niet was gebeurd.
Over de vermeende onderhoudsplicht hebben wij ook bij de provincies Utrecht en Noord-Holland en
de gemeentes Stichtse Vecht en Wíjde Meren navraag gedaan. Daarom sturen w-rj aan hen een kopíe
van deze brief.
Tijdens ons overleg met u op 30 juni 2022 bleek dat een antwoord op die brief op 20 december 2O27,
dus na anderhalf jaar, was verstuurd. Die brief is niet bij de VPC bezorgd, maar inmíddels hebben wij

van u de tekst ontvangen.
Over de beschoeiing van Breukelen

Wij gaan er nu vanuit dat het zo is gegaan, maar mocht u toch nog informatie vinden waaruit iets
anders blijkt, dan horen wij dat natuurlijk graag.
AGV bood aan om de VPC te helpen "de communicatie vanuit de Vechtplassencommissie richting de

bewoners te helpen verzorgen over de onderhoudsplicht". Van dit aanbod zullen wij geen
gebruikmaken, want de VPC is een actiegroep. Het verzorgen van de communicatie naar de
bewoners over wat Waternet van hen verwacht, ligt dus niet op onze weg: dat is uw
verantwoordelijkheid. Uiteraard zullen wij wel eigenaren die zich tot ons hebben gewend,
informeren over onze bevindingen en het standpunt van AGV.

Met hartelijke groet,

tot Nieuwersluis geeft die brief geen informatie, maar over het

stuk ten zuiden daarvan wel. Uit het archiefonderzoek dat u hebt uitgevoerd blijkt onder meer dat op
23 september 1954 uitsluitend overheden, waaronder de provincie Utrecht, verantwoordelijk waren

voor het onderhoud van de beschoeiíng van de rechteroever van de Vecht van Utrecht tot Breukelen;
dat de provincie dat onderhoud uitvoerde en daarvoor bijdragen kreeg van de andere betrokken
overheden, o.a. van het rijk, van gemeentes en (sinds 1858) van het waterschap; en dat die bijdragen
in 1964-65 werden afgekocht zodat uitsluitend de provincie verantwoordelijk was. U hebt gezocht
"naar het moment waarop de overdracht is gewijzigd van §ezamenlíjk naar individueel
onderhoudsplicht." Dat moment is kennelijk niet gevonden.

namens de Vechtplassencommissie,
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