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1. Ontwerpbestemmingsplan 
Bosdijk 10

2. Advies 1 en 2 MooiSticht

Besluit college
Conform advies met redactionele aanpassing in de paragrafen Argumenten en Kanttekening van het collegevoorstel. 

Tekstmandaat wethouder Van Dort.

Advies te nemen besiuit

1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan Bosdijk 10 Kockengen (IDN NL. 
IMR0.1904BPBosdijk10LGB-OW01) en dit op grond van artikel 3.8. Wet ruimtelijke ordening en 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage leggen.

2. De stukken ter kennis te brengen aan de raad.
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TOELICHTING

Inleiding
Voor het perceel Bosdijk 10 te Kockengen is een ontwerp bestemmingsplan opgesteld.
Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om de woning op dit perceel met een hogere goot- en 
nokhoogte uit te voeren dan nu is toegestaan.

Argumenten
Het beoogde bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan op grond van de hoogte
Het perceel met de bestemming ‘Wonen’ is nu een goot- en nokhoogte toegestaan van 3 en 5 meter.
Het voorliggende ontwerp bestemmingsplan staat een goot- en nokhoogte toe van 4 en 7 meter.
De inhoud van de woning wordt hiermee niet vergroot. Deze is en blijft 600 m®.

Het ontwerp geeft minimale tot geen overlast voor de omgeving
Het unieke perceel gevormd door de ligging, de omvang, ligging aan bos, recreatie gebied, open 
weiland en aangrenzende boerderijen vraagt om een unieke woning. De woning is ontworpen met 
een smallere footprint, zodat de bestaande bomen gehandhaafd kunnen blijven.
Vanaf de openbare weg zal de nieuwe woning niet/ nauwelijks zichtbaar zijn, doordat de bestaande 
bomen gehandhaafd blijven.
Ondanks de hogere uitvoering van de woning geeft deze geen schaduwwerking op het perceel van 
de directe buren. Ook de inperking van de eigenaren van de direct naastgelegen recreatiewoning op 
uitzicht is minimaal. De overige buren liggen op 100 en 1.100 meter afstand, hierdoor is de impact op 
uitzicht laag.

Welstand is in principe akkoord met het ontwerp
Zoals in het advies van welstand is te lezen, zoals op genomen in bijlage 2, heeft MooiSticht 
aangegeven in principe in te kunnen stemmen met het voorliggende bouwplan.

Het huidige bouwvlak wordt verkleind naar de vorm van de beoogde woning
De vorm van het bouwvlak van de beoogde woning is overgenomen in dit ontwerp bestemmingsplan. 
Het bouwvlak is in dit bestemmingsplan daarom verkleind en aangepast naar het ontwerp van de 
woning.

De mogelijkheden voor verqunninqvrii bouwen worden beperkt
Doordat de woning extra volume in de hoogte krijgt is als compensatie voorgesteld om voor 
vergunningvrij bouwen de oppervlakte te beperken. Op dit moment is het mogelijk om 150 m^ aan 
bijbehorende bouwwerken te realiseren.

Het bouwvlak wordt zo om de woning heen gelegd dat er nog maar een uitbouw van 30 m^ aan de 
achterzijde mogelijk is. In de regels wordt opgenomen dat een bijbehorend bouwwerk zoals een 
carport van 30 m^ is toegestaan. De tuin krijgt een bestemming waarbij geen vergunningvrije 
bouwwerken mogelijk zijn.
Hiermee zijn de mogelijkheden voor vergunningvrije bouwwerken beperkt van maximaal 150 m^ naar 
60 m".

Continuïteit van bestuur
Afgelopen jaar is gekeken op welke wijze meegewerkt kan worden aan het bovenstaande verzoek. 
De oplossingen hiervan zijn voorgelegd aan de voormalig wethouder. Op basis van deze gesprekken 
is - met maatwerk - het voorliggend bestemmingsplan tot stand gekomen.
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Kanttekeningen
1. In 2016 is de huidige recreatiewoning omgezet met een wijzigingsbevoegdheid naar ‘Wonen’. De 

voorwaarden voor omzetting geven kleinere maten dan een reguliere woning qua hoogtematen. 
Dit is conform de regeling die ook geldt voor de omzetting van recreatiewoningen op de 
recreatieparken gelegen aan de Westbroekse Binnenweg.
Nu wordt gevraagd om grotere afmetingen, dit is weliswaar kleiner dan de maatvoering van de 
regels voor Wonen en kleiner dan omliggende woningen, maar groter dan is opgenomen in het 
wijzigingsplan.

Uitvoering
Na collegebesluit zal het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Conform artikel 3.8 
Wro, kan na publicatie van uw besluit, eenieder gedurende een termijn van zes weken zienswijzen 
indienen. De globale planning ziet er als volgt uit van de bestemmingsplanprocedure geven:
1 Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan (zes weken) nov 2018 - dec 2018
2 Vaststelling (gewijzigd) bestemmingsplan (Raad) 5 maart 2019
3 (indien van toepassing) Beroepsprocedure Raad van State vanaf maart 2019)

Communicatie en Participatie
Er wordt via de gebruikelijke weg en in de officiële mededelingen melding gedaan dat het 
ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ter visie ligt (via www.overheid.nl en de 
Staatscourant).
Ook de overlegpartners worden nog geïnformeerd. De verhoging van de goot- en nokhoogte is van 
ondergeschikte aard, daarom hebben wij de overlegpartners niet vooraf meegenomen.
Bij het informeren van de gemeenteraad en omwonenden (en overige belanghebbenden) zullen wij 
het “spoorboekje” zorgvuldig naleven.

Raadsinformatiebrief
De raad op de volgende wijze te informeren:

Via deze weg willen wij u informeren over de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan 
'Bosdijk 10, Kockengen’. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om een woning te realiseren met 
een grotere goot- en nokhoogte dan nu is toegestaan.

Het ontwerpbestemmingsplan (verbeelding, regels en toelichting) ligt binnenkort in het kader van 
zienswijzen voor iedereen ter inzage op het gemeentekantoor in Maarssen en is digitaal beschikbaar 
via www.ruimtelijkeplannen.nl. De beoordeling van de zienswijzen en het vaststellen van het 
bestemmingsplan is conform artikel 3.1 Wro een bevoegdheid van de gemeenteraad en wordt 
verwacht in Q2 2019.

Om u alvast op de hoogte te stellen van de inhoud van het bestemmingsplan, leggen wij het ontwerp 
ter kennisgeving aan u voor. Na afloop van de zienswijzenperiode zal het plan met een Nota van 
Beantwoording van de eventueel ingediende zienswijzen ter vaststelling aan u worden voorgelegd.

U kunt bij vragen over dit bestemmingsplan contact opnemen met Charlotte Spaan.

Financiële paragraaf
Het bestemmingsplan wordt op kosten en risico van initiatiefnemer uitgevoerd. Voor het doorlopen 
van de procedure worden de gebruikelijke leges op grond van de legesverordening opgelegd. Voorts 
wordt een planschadeovereenkomst met initiatiefnemer gesloten.
Vanuit het plan vloeien geen overige kosten of risico’s voort die voor rekening zijn van de gemeente.

Pagina 3 van 4
I5 I



Endelhovenlaan 1,3601 GR Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl

Juridische paragraaf
De ontwerpbestemmingsplannen worden ter inzage gelegd op grond van afdeling 3.2 van de Wet 
ruimtelijke ordening. De bestemmingsplannen voldoen aan de huidige (digitale) eisen die gesteld 
worden door de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening.

Risicoparagraaf
Na het vaststellen van een bestemmingsplan kunnen diegenen die menen dat zij door het nieuwe 
juridisch-planologische kader, financiële schade oplopen, een verzoek om vergoeding van 
planschade indienen. De gemeente dient, als het verzoek gegrond is, die schade te vergoeden. De 
kosten die hiermee gemoeid zijn, worden doorbelast aan de initiatiefnemer. Dit wordt vastgelegd in 
een planschade overeenkomst.

Duurzaamheidsaspecten
In de toelichting behorende bij het bestemmingsplan is in paragraaf 2.2.3 en 4.11 aandacht besteed 
aan de duurzaamheidsaspecten voor de bouw van deze woning. Verwezen wordt naar deze 
paragrafen.

Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.
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