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1. Concept Ontwerpwijzigingsplan
Spengen 7 Kockengen

Gert-Jan van
Steunenberg

Besluit college

CONFORM ADVIES

Advies te nemen besluit
1. Instemmen met het ontwerpwijzigingsplan Spengen 7 Kockengen en vrijgeven voor de
terinzagelegging op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.
2. Afzien van formele inspraak in de zin van de gemeentelijke inspraakverordening.
3. De periode van het wettelijk vooroverleg met de provincie Utrecht laten samenlopen met de
terinzageleggingsperiode van het ontwerpwijzigingsplan.
4. Indien geen zienswijzen worden ingediend op het ontwerpwijzigingsplan de teamleider
Ruimtelijke ontwikkeling mandateren het wijzigingsplan Spengen 7 in Kockengen vastte
stellen.
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TOELICHTING
Inleiding
Namens de initiatiefnemer is een verzoek om bestemmingswijziging ingediend voor de omzetting van
een agrarische bedrijfswoning op het perceel Spengen 7 te Kockengen. Op dit perceel was een
agrarisch bedrijf aanwezig maar dit is enige jaren geleden beëindigd. De woning Spengen 7 grenst
aan de noordzijde aan een perceel waar nog een agrarische bedrijf actief is
Argumenten
Beoordeling concept wijzigingsplan
Het geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied West bevat in artikel 3, lid 3.7 onder sub e een
wijzigingsbevoegdheid om de agrarische bedrijfswoning bij bedrijfsbeëindiging te kunnen omzetten
naar regulier wonen. De bevoegdheid is onder meer opgenomen om verval van de bebouwing ter
plaatse te kunnen voorkomen. Aan de wijziging naar de bestemming Wonen is een aantal
voorwaarden verbonden waaraan moet worden voldaan. In het wijzigingsplan is in afdoende mate
toegelicht dat aan deze voorwaarden kan worden voldaan.
Verder is deze onderbouwing voor wat betreft de milieuaspecten voorgelegd aan de
Omgevingsdienst Regio Utrecht. De omgevingsdienst heeft het ontwerpplan in dit opzicht goed
bevonden. De conclusie is dat aan het wijzigingsplan een goede ruimtelijke onderbouwing ten
grondslag ligt.
Inspraak en vooroverleg 3.1.1 Bro
Het perceel Spengen 7 wordt thans al gebruikt voor een woonfunctie en hierin komt geen
verandering. Er is sprake van een formeel juridische gebruikswijziging. Tevens heeft de naburige
agrarische ondernemer aangegeven geen bezwaren tegen de gevraagde bestemmingswijziging te
hebben.
Nu het vooroverleg zich beperkt tot één instantie, de provincie Utrecht, is het uit oogpunt van
procedurele efficiëntie wenselijk de periode voor advies te laten samenvallen met de
zienswijzenperiode. In het concept ontwerpwijzigingsplan is expliciet aandacht besteed aan de
voorwaarden die de provincie aan een dergelijke bestemmingswijziging in de provinciale ruimtelijke
verordening stelt. De verwerking van eventuele opmerkingen van de provincie op het ontwerp kunnen
bij de wijzigingsplanvaststelling worden meegenomen.
Kanttekeningen
Ondanks dat het hier een gebruikswijziging van formele aard betreft en gemeend is dat aan de
provinciale verordening wordt voldaan, kan niet worden uitgesloten dat provincie Utrecht met een
zienswijze op dit plan reageert. De kans hierop wordt echter als uiterst klein ingeschat.
Uitvoering
Na instemming van het college met het ontwerpwijzigingsplan zal het ter visie worden gelegd, zodat
conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening gedurende 6 weken zienswijzen ingediend kunnen
worden. Tevens wordt het per e-mailbericht aan de provincie gestuurd.
Communicatie en Participatie
Via de gebruikelijke weg op de gemeentewebsite en in de officiële mededelingen wordt melding
gedaan dat het ontwerpwijzigingsplan ter visie ligt.
Raadsinformatiebrief
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Landelijk Gebied West vastgesteld waarin de
wijzigingsbevoegdheid is opgenomen. Het is een bevoegdheid van het college het bestemmingsplan
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te wijzigen. Gezien dit laatste en het slechts om een fonnele gebruikswijziging gaat, is er geen
aanleiding om de raad apart hierover te informeren.
Financiële paragraaf
Op grond van wettelijke vereisten moeten de kosten van de wijzigingsplanprocedure worden gedekt.
Hiervoor wordt conform de legesverordening van de gemeente het daarbij behorende legestarief in
rekening gebracht. Tevens wordt met de initiatiefnemer een planschadeverhaalovereenkomst
gesloten.
Juridische paragraaf
Het conform artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening verplichte vooroverleg wordt op basis van het
ontwerpwijzigingsplan met de provincie Utrecht gevoerd. Dit vanwege de ligging in het landelijk
gebied.
Risicoparagraaf
Niet van toepassing
Duurzaamheidsaspecten
Er zijn geen duurzaamheidsaspecten nu het hier om een gebruikswijziging gaat.
Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.
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