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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder:  

1.1  plan: 

het bestemmingsplan 'De Werf, Kockengen' van de gemeente Stichtse Vecht; 

1.2  bestemmingsplan: 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.1904.BPdewerfKKG-OW01 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen); 

1.3  aanduiding: 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 
gronden; 

1.4  aanduidingsgrens: 

grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.5  bebouwing: 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

1.6  bebouwingspercentage: 

een aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van een bouwperceel c.q. bouwvlak of 
bestemmingsvlak aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd; hierbij worden 
ondergrondse bouwwerken die zichtbaar zijn boven gemiddelde peil meegerekend, met 
uitzondering van ondergeschikte bouwdelen; 

1.7  bedrijf: 

een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, 
bewerken, 
opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van 
diensten, aan huis verbonden beroepen daaronder niet begrepen; 

1.8  bedrijfsgebouw: 

een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;  

1.9  bedrijfsvloeroppervlak: 

de totale vloeroppervlakte van kantoren, winkels, maatschappelijke voorzieningen of 
bedrijven met inbegrip van de daartoe behorende magazijnen en overige dienstruimten; 

1.10  bedrijfswoning: 

één woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het 
huishouden van) een persoon, wiens huisvesting ter plaatse noodzakelijk is, gelet op het 
feitelijk gebruik van het gebouw en/of terrein in overeenstemming met de bestemming;   
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1.11  beschoeiing: 

(nagenoeg) loodrechte wand bestemd om grond te keren; 

1.12  bestaand bouwwerk: 

een bouwwerk, dat rechtens bestaat of mag bestaan op het tijdstip van terinzagelegging van 
het ontwerp van het plan; 

1.13  bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.14  bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.15  BEVI - inrichting: 

een in het Besluit externe veiligheid inrichtingen bedoelde inrichting die in belangrijke mate 
een verhoging van de veiligheidsrisico's kan veroorzaken vanwege risicobronnen die buiten 
de perceelsgrens van de betreffende bedrijfslocatie waarop die risicobronnen aanwezig zijn, 
een plaatsgebonden risico veroorzaakt van meer dan 10-6 per jaar; 

1.16  bijbehorend bouwwerk: 

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel 
bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand 
gebouw, of ander bouwwerk, met een dak; 

1.17  bouwen: 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 
van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen 
van een standplaats; 

1.18  bouwgrens: 

de grens van een bouwvlak; 

1.19  bouwvlak: 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten; 

1.20  bouwwerk: 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij 
direct, hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op 
de grond; 

1.21  detailhandel: 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het 
verkopen, verhuren en leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren 
voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of 
bedrijfsactiviteit; 
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1.22  gebouw: 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt; 

1.23  hoofdgebouw: 

gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of 
toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig 
zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is; 

1.24  horeca: 

het bedrijfsmatig verstrekken van ter plaatse te nuttigen voedsel en dranken, het 
bedrijfsmatig 
exploiteren van zaalaccommodatie en/of het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf; 

1.25  kinderopvang: 

maatschappelijke dienstverlening gericht op opvang van kinderen, binnen of buiten 
schooltijd; 

1.26  Lijst van Bedrijfsactiviteiten: 

de lijst van bedrijven bevattende basisinformatie voor milieuzonering zoals die lijst is 
opgenomen in de bijlage behorende bij deze regels; 

1.27  maatschappelijke voorzieningen: 

(overheids)voorzieningen inzake cultuur, welzijn, volksgezondheid, sport, religie, onderwijs 
en daarmee gelijk te stellen sectoren,  alle met bijbehorende praktijkruimten;  

1.28  parkeervoorzieningen: 

elke al dan niet overdekte stallinggelegenheid ten behoeve van gemotoriseerd verkeer; 

1.29  peil: 
 voor gebouwen waarvan de toegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van de 

kruin van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang; 
 in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het bestaande aansluitende afgewerkte 

maaiveld; 

1.30  voorgevel: 

de op de weg georiënteerde gevel van een hoofdgebouw dat maximaal één voorgevel heeft; 

1.31  voorgevellijn: 

denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel van een gebouw tot aan de 
perceelsgrenzen; 

1.32  woning: 

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk 
huishouden. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  de bouwhoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 
zijnde, met uitzondering van onderschikte bouwdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar 
de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen; 

2.2  de dakhelling 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;  

2.3  de goothoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een 
daarmee gelijk te stellen constructiedeel;  

2.4  de inhoud van een bouwwerk 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart 
van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;  

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 
bouwwerk; 

2.6  ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet meegerekend. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Bedrijf 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. bedrijven en bedrijfsactiviteiten voor zover deze bedrijven en bedrijfsactiviteiten 
voorkomen in de categorieën 1 en 2 van de van deze regels uitmakende bijlage 1 'Staat 
van Bedrijfsactiviteiten';  

b. brandweerkazerne, ter plaatse van de aanduiding 'brandweerkazerne'; 

met de daarbij behorende:  

c. parkeervoorzieningen;  
d. groenvoorzieningen;  
e. bedrijfsgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

 

Onder bedrijven als bedoeld onder a zijn niet begrepen:  

1. detailhandelsbedrijven;  
2. BEVI-inrichtingen; 
3. bedrijven die krachtens artikel 2.1, lid 3, van het Besluit omgevingsrecht zijn aangewezen 

als inrichtingen, die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken. 

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Bedrijfsgebouwen  

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:  

a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;  
b. de goothoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 

'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' is 
aangegeven;  

c. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de 
aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' 
is aangegeven;  

d. het bebouwingspercentage binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse 
van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum 
bebouwingspercentage (%)' is aangegeven. 

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde  

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:  

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met 
dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen voor zover gelegen voor 
de voorgevellijn maximaal 1 m mag bedragen;  

b. de bouwhoogte van kunstobjecten mag niet meer bedragen dan 6 m;  
c. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m;  
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer 

bedragen dan 3 m.  
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3.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen omtrent de plaatsing van 
bebouwing in verband met:  

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;  
b. een goede woonsituatie;  
c. de verkeersveiligheid;  
d. de sociale veiligheid;  
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.  

3.4  Specifieke gebruiksregels 

3.4.1  Strijdig gebruik 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het 
gebruiken of laten gebruiken ten behoeve van:  

a. geluidzoneringsplichtige inrichtingen;  
b. de uitoefening van detailhandel en horeca;  
c. een verkooppunt voor motorbrandstoffen (incl. LPG). 

3.5  Afwijken van de gebruiksregels 

3.5.1  Bevoegdheden 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking 
van:  

a. het bepaalde in lid 3.1 teneinde, bedrijven toe te laten die voorkomen in één categorie 
hoger dan algemeen toelaatbaar, indien en voor zover het betrokken bedrijf naar aard en 
invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere 
verschijningsvorm alsmede getoetst aan de aangegeven maatgevende milieuaspecten) 
geacht kan worden te behoren tot de algemeen toelaatbare categorieën van de Lijst van 
Bedrijfsactiviteiten;  

b. het bepaalde in lid 3.1 teneinde, bedrijven toe te laten die niet in de Lijst van 
Bedrijfsactiviteiten zijn genoemd, indien en voor zover het betrokken bedrijf naar aard 
en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere 
verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de algemeen toelaatbare 
categorieën van de Lijst van Bedrijfsactiviteiten. 

3.6  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 
ordening het plan wijzigen voor de van deze regels deel uitmakende Lijst van 
Bedrijfsactiviteiten in die zin van de categorie-indeling van bedrijven, indien en voor zover 
een wijziging van de milieubelasting van de desbetreffende typen van bedrijven daartoe 
aanleiding geeft. 
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Artikel 4  Groen 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. bermen;  
b. plantsoenen;  
c. watergangen en waterpartijen;  
d. voet- en fietspaden;  
e. speeltoestellen;  
f. kunstobjecten;  
g. duikers en bruggen; 
h. openbare nutsvoorzieningen.  

4.2  Bouwregels 

4.2.1  Bouwwerken 

Voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van speeltoestellen en kunstobjecten geldt de 
volgende regel: 

a. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m. 

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde  

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:  

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m;  
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer 

bedragen dan 3 m.  
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Artikel 5  Maatschappelijk 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. een samenkomstgebouw voor religieuze, sociale en culturele activiteiten en 
kinderopvang ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - 
samenkomstgebouw', met dien verstande dat maximaal 250 m² van het bebouwd 
oppervlak gebruikt mag worden voor kinderopvang;  

b. een jeugdhonk ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - 
jeugdhonk'; 

met de daarbij behorende:  

c. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
d. wegen, paden en verhardingen; 
e. groenvoorzieningen;  
f. parkeervoorzieningen;  
g. speelvoorzieningen; 
h. nutsvoorzieningen.  

5.2  Bouwregels 

5.2.1  Gebouwen  

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:  

a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;  
b. de goothoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 

'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' of 'maximale 
goothoogte (m)' is aangegeven;  

c. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de 
aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' 
of 'maximale bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' is aangegeven; 

d. het bebouwingspercentage binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse 
van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum 
bebouwingspercentage (%)' of 'maximale bouwhoogte (m) en maximum 
bebouwingspercentage (%)' is aangegeven; 

e. de dakhelling mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale 
dakhelling (graden)' is aangegeven. 

5.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde  

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:  

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m; 
b. de bouwhoogte van kunstobjecten mag niet meer bedragen dan 6 m;  
c. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m;  
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer 

bedragen dan 3 m.  
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5.3  Nadere eisen 

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen omtrent de plaatsing van 
bebouwing in verband met:  

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;  
b. een goede woonsituatie;  
c. de verkeersveiligheid;  
d. de sociale veiligheid;  
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.  

5.4  Specifieke gebruiksregels 

Tot een strijdig gebruik met de bestemming wordt in elk geval gerekend het gebruiken of 
laten gebruiken voor:  

a. wonen;  
b. detailhandel, met uitzondering van detailhandelsactiviteiten bij de nadere aanduiding 

'samenkomstgebouw' die ondergeschikt zijn aan en ten dienste staan van de in lid 5.1 
genoemde  doeleinden;  

c. horeca, met uitzondering van beperkte horecavoorzieningen die ondergeschikt zijn aan 
en ten dienste staan van de in lid 5.1 genoemde doeleinden;  

d. het gebruik of laten gebruiken van gronden en bouwwerken voor raam- en 
straatprostitutie alsmede voor seksinrichtingen en sekswinkel;  

e. het aanwezig of opgeslagen (laten) houden voor opslag, laad- en/of losplaats ten behoeve 
van handelsdoeleinden.  
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Artikel 6  Water 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. watergangen en waterpartijen;  
b. waterberging;  
c. waterhuishouding;  
d. recreatief medegebruik, en 
e. bij een en ander behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, duikers en dammen. 

6.2  Bouwregels 

6.2.1  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde  

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals sluizen, stuwen, duikers en 
beschoeiingen, gelden de volgende bepalingen:  

a. de bouwhoogte van beschoeiingen mag niet meer bedragen dan 0,5 m boven de 
waterlijn; 

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer 
bedragen dan 3 m. 

6.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen in verband met:  

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;  
b. een goede woonsituatie;  
c. de verkeersveiligheid;  
d. de sociale veiligheid;  
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.  

6.4  Specifieke gebruiksregels  

Tot een strijdig gebruik met de bestemming wordt in elk geval gerekend:  

a. het afmeren van woonboten. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 7  Anti-dubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 
bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 8  Algemene bouwregels 

8.1  Algemene bepaling m.b.t. ondergronds bouwen 

8.1.1  Ondergrondse werken 

Voor het uitvoeren van ondergrondse werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden 
gelden, behoudens in deze regels opgenomen afwijkingen, geen beperkingen. 

8.1.2  Ondergrondse bouwwerken 

Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden, behoudens in deze regels 
opgenomen afwijkingen, de volgende regels: 

a. ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak, met 
uitzondering van ondergeschikte bouwdelen die ook buiten de bouwvlakken zijn 
toegestaan; 

b. de ondergrondse bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken bedraagt maximaal 3 m 
onder gemiddelde peil; 

c. bij het berekenen van de geldende bebouwingspercentages, of van het in deze regels 
maximaal te bebouwen oppervlak, wordt de oppervlakte van ondergrondse gebouwen 
mede in aanmerking genomen. Tot ondergrondse gebouwen wordt voor de berekening 
van deze percentages niet gerekend de van de bovengrondse gebouwen deel uitmakende 
ondergrondse ruimten, voor zover deze gelegen zijn tussen de buitenwerkse gevelvlakken 
van het bovengrondse gebouw. 

8.2  Ondergeschikte bouwdelen 

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte 
bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, 
liftschachten, gevel- en kroonlijsten, luifels, uitbouwen, balkons en overstekende daken 
buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen 
niet meer dan 1 m bedraagt. 

8.3  Algemene bepaling over bestaande afstanden en andere maten 

8.3.1  Maximale maatvoering 

Indien afstanden tot, en bouwhoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van bestaande  
bouwwerken die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de 
Woningwet, op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan meer 
bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze maten en hoeveelheden 
als maximaal toelaatbaar worden aangehouden. 

8.3.2  Minimale maatvoering 

In die gevallen dat afstanden tot, en bouwhoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van 
bestaande bouwwerken, die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of 
krachtens de Woningwet, op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het 
plan minder bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze maten en 
hoeveelheden als minimaal toelaatbaar worden aangehouden. 

8.3.3  Heroprichting 

In het geval van (her)oprichting van gebouwen is het bepaalde in 8.3.1 en 8.3.2 uitsluitend 
van toepassing indien het geschiedt op dezelfde plaats. 
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Artikel 9  Algemene gebruiksregels 

Tot een gebruik van gronden en bouwwerken strijdig met het bestemmingsplan, wordt in 
ieder geval gerekend: 

a. het gebruik of laten gebruiken van gronden en bouwwerken voor seksinrichtingen; 
b. het gebruik of laten gebruiken van vrijstaande bijbehorende bouwwerken ten behoeve 

van (zelfstandige) bewoning; 
c. het gebruik of laten gebruiken van gronden als landings- of opstijgplaats voor helikopters 

en andere voertuigen; 
d. het gebruik of laten gebruiken voor opslag, los- of laadplaats ten behoeve van 

handelsdoeleinden, uitgezonderd voor zover toegelaten; 
e. het aanwezig of opgeslagen (laten) hebben van één of meer aan hun gebruik onttrokken, 

gerede dan wel onklare machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, dan wel onderdelen 
daarvan; 

f. het bedrijfsmatig (laten) verkopen of ten verkoop (laten) aanbieden van goederen 
bestemd en gereed voor onmiddellijk gebruik of verbruik; 

g. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken 
voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens 
voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik 
van de grond;  

h. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen 
behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming 
gerichte gebruik van de grond.  

i. met uitzondering van de toegelaten gebruiksmogelijkheden voor kamperen, het (laten) 
gebruiken als uitstallings-, opslag-, stand- of ligplaats voor kampeer- en 
verblijfsmiddelen alsmede kampeerterrein; 

j. het gebruik als standplaats voor onderkomens; 
k. het gebruik van gronden voor het beproeven van voertuigen, voor het beoefenen van de 

auto- en motorsport en modelvliegtuigsport, voor het houden van wedstrijden met 
motorrijtuigen of bromfietsen. 
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Artikel 10  Algemene afwijkingsregels 

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen in afwijking van de 
regels van dit plan voor: 

a. het afwijken van de gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10% van 
die maten, afmetingen en percentages; 

b. de bestemmingsregels en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de 
aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de 
verkeersveiligheid en/of –intensiteit daartoe aanleiding geeft; 

c. de bestemmingsregels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden met maximaal 
5 m, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft. Voor zover zulks van belang is 
voor een bouwtechnisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel 
voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; 

d. het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van 
plaatselijke verhogingen zoals schoorstenen, luchtkokers en lichtkappen mits: 
1. de oppervlakte van de plaatselijke verhogingen niet meer dan 6 m² bedraagt; 
2. de totale hoogte niet meer dan 1,25 maal de maximale(bouw)hoogte van het 

desbetreffende gebouw bedraagt; 
e. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt 
vergroot tot maximaal 10 m; 

f. het bouwen van bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen, waarvan de hoogte 
niet meer dan 5 m en de oppervlakte niet meer dan 25 m² mag bedragen. 
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Artikel 11  Algemene wijzigingsregels 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te 
wijzigen ten behoeve van: 

a. overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van belang is voor een technisch 
betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk 
is in verband met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijding mag echter 
niet meer bedragen dan 3 m en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% 
worden vergroot; 

b. overschrijding van bestemmingsgrenzen en toestaan dat het beloop van wegen of de 
aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de 
verkeersveiligheid en/of – intensiteit daartoe aanleiding geeft. De overschrijding mag 
echter niet meer bedragen dan 3 m en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% 
worden vergroot; 

c. het wijzigen van de lijst van bedrijfsactiviteiten, indien technologische ontwikkelingen of 
vernieuwde inzichten hiertoe aanleiding geven; 

d. het aanpassen van opgenomen regels in de voorafgaande artikelen, waarbij verwezen 
wordt naar regels in wettelijke regelingen, indien deze wettelijke regelingen na het 
tijdstip van de 
tervisielegging van het ontwerpplan worden gewijzigd. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 12  Overgangsrecht 

12.1  Overgangsrecht bouwen 

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot: 
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van het bouwwerk als 
bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.  

3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd 
met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

12.2  Overgangsrecht gebruik 

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 
van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, 
te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij 
door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het 
plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit 
gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 

4. Het eerste lid  is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat 
plan. 
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Artikel 13  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als:  

Regels van het bestemmingsplan 'De Werf, Kockengen'. 

 
Aldus vastgesteld in de Raadsvergadering van de gemeente Stichtse Vecht d.d. .......  

 

De voorzitter,    De Raadsgriffier, 
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Bijlagen bij de regels 
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Bijlage 1  Staat van Bedrijfsactiviteiten 

Deze bijlage is ontleend aan "Bedrijven en milieuzonering", Sdu Uitgevers bv, Den Haag 
(2009). 

Categorale bedrijfsindeling AmerAdviseurs bv R.O. Amersfoort (v1; d.d. 2009) 

  AFSTANDEN 
IN METERS 

 INDICE
S 

SBI-
COD
E 

OMSCHRIJVING G 
E 
U 
R 

S 
T 
O 
F 

G  
E    
L    
U     
I       
D 

G  
E   
V   
A    
A   
R 

C      
A      
T      
E      
G      
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R      
I       
E 

V
E
R
K
E
E
R 

B
O
D
E
M 

L  U  
C   
H   
T 

Tabel 1: Bedrijven         

01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING 
T.B.V. DE LANDBOUW 

        

016 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:         

016 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 
m²  

30 10 30 10 2 1   

016 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: 
b.o. <= 500 m² 

30 10 30 10 2 1   

0162 KI-stations 30 10 30 0 2 1   

10, 11 VERVAARDIGING VAN 
VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 

        

1032, 
1039 

Groente- en fruitconservenfabrieken:         

1052 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30 0 2 1   

1071 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:         

1071 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van 
charge-ovens 

30 10 30 10 2 1   

10821 Verwerking cacaobonen en vervaardiging 
chocolade- en suikerwerk: 

        

10821 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen 
van chocoladewerken met p.o. <= 200 m² 

30 10 30 10 2 1   

10821 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: 
p.o. <= 200 m² 

30 10 30 10 2 1   

1102 
t/m 
1104 

Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 0 2 1   

14 VERVAARDIGING VAN KLEDING; 
BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT 
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141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren 
(excl. van leer) 

10 10 30 10 2 2   

16 HOUTINDUSTRIE EN 
VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN 
HOUT, RIET, KURK E.D. 

        

16290
2 

Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30 0 2 1   

58 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN 
REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN 
MEDIA 

        

18129 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30 0 2 1 B  

1814 Grafische afwerking 0 0 10 0 1 1   

1814 Binderijen 30 0 30 0 2 2   

1813 Grafische reproduktie en zetten 30 0 10 10 2 2 B  

1814 Overige grafische aktiviteiten 30 0 30 10 2 2 B  

182 Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10 0 1 1   

20 VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE 
PRODUKTEN 

        

2120 Farmaceutische produktenfabrieken:         

2120 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30 10 2 2   

23 VERVAARDIGING VAN GLAS, 
AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN 
GIPSPRODUKTEN 

        

232, 
234 

Aardewerkfabrieken:         

232, 
234 

- vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 10 30 10 2 1  L 

26, 
28, 
33 

VERVAARDIGING VAN 
KANTOORMACHINES EN 
COMPUTERS 

        

26, 
28, 33 

Kantoormachines- en computerfabrieken incl. 
reparatie 

30 10 30 10 2 1   

26, 
27, 
33 

VERVAARDIGING VAN OVER. 
ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN 
BENODIGDH. 

        

293 Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30 10 2 1   

26, 
32, 
33 

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN 
OPTISCHE APPARATEN EN 
INSTRUMENTEN 

        

26, 
32, 33 

Fabrieken voor medische en optische 
apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie

30 0 30 0 2 1   

31 VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN 
OVERIGE GOEDEREN N.E.G. 

        

9524 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m² 0 10 10 0 1 1   
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321 Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 2 1 B  

322 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 2 2   

32991 Sociale werkvoorziening 0 30 30 0 2 1   

35 PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN 
STROOM, AARDGAS, STOOM EN 
WARM WATER 

        

35 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met 
transformatorvermogen: 

        

35 - < 10 MVA 0 0 30 10 2 1 B  

35 Gasdistributiebedrijven:         

35 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en 
regelinst. Cat. A 

0 0 10 10 1 1   

35 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en 
gebouwen), cat. B en C 

0 0 30 10 2 1   

35 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:         

35 - blokverwarming 10 0 30 10 2 1   

36 WINNING EN DISTRIBUTIE VAN 
WATER 

        

36 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:         

36 Waterdistributiebedrijven met 
pompvermogen: 

        

36 - < 1 MW 0 0 30 10 2 1   

41, 
42, 
43 

BOUWNIJVERHEID         

41, 
42, 43 

- aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 
1000 m² 

0 10 30 10 2 1 B  

45, 
47 

HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, 
MOTORFIETSEN; 
BENZINESERVICESTATIONS 

        

451, 
452, 
454 

Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- 
en servicebedrijven 

10 0 30 10 2 2 B  

45204 Autobeklederijen 0 0 10 10 1 1   

45205 Autowasserijen 10 0 30 0 2 3   

453 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -
accessoires 

0 0 30 10 2 1   

46 GROOTHANDEL EN 
HANDELSBEMIDDELING 

        

461 Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10 0 1 1   

4622 Grth in bloemen en planten 10 10 30 0 2 2   

4634 Grth in dranken 0 0 30 0 2 2   

4635 Grth in tabaksprodukten 10 0 30 0 2 2   
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4636 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30 0 2 2   

4637 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30 0 2 2   

4638, 
4639 

Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30 10 2 2   

464, 
46733 

Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30 10 2 2   

46499 Grth in vuurwerk en munitie:         

46499 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 
ton 

10 0 30 10 
V 

2 2   

46499 - munitie 0 0 30 30 2 2   

4673 Grth in hout en bouwmaterialen:         

4673 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 10 30 10 2 1   

46735 zand en grind:         

46735 - algemeen: b.o. <= 200 m²  0 10 30 0 2 1   

4674 Grth in ijzer- en metaalwaren en 
verwarmingsapparatuur: 

        

4674 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 0 0 30 0 2 1   

46752 Grth in kunstmeststoffen 30 30 30 30 2 1   

4676 Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30 10 2 2   

466, 
469 

Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, 
vakbenodigdheden e.d. 

0 0 30 0 2 2   

47 DETAILHANDEL EN REPARATIE 
T.B.V. PARTICULIEREN 

        

952 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en 
motorfietsen) 

0 0 10 10 1 1   

55 LOGIES-, MAALTIJDEN- EN 
DRANKENVERSTREKKING 

        

562 Cateringbedrijven 10 0 30 10 2 1   

49 VERVOER OVER LAND         

493 Taxibedrijven 0 0 30 0 2 2   

495 Pomp- en compressorstations van 
pijpleidingen 

0 0 30 10 2 1 B  

52 DIENSTVERLENING T.B.V. HET 
VERVOER 

        

52109 Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 10 2 2   

5221 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 10 0 30 0 2 3  L 

53 POST EN TELECOMMUNICATIE         

531, 
532 

Post- en koeriersdiensten 0 0 30 0 2 2   

61 Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 0 1 1   

61 zendinstallaties:         

61 - FM en TV 0 0 0 10 1 1   
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61 - GSM en UMTS-steunzenders (indien 
omgevingsvergunningplichtig) 

0 0 0 10 1 1   

77 VERHUUR VAN 
TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, 
ANDERE ROERENDE GOEDEREN 

        

7711 Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30 10 2 2   

772 Verhuurbedrijven voor roerende goederen 
n.e.g. 

10 10 30 10 2 2   

62 COMPUTERSERVICE- EN 
INFORMATIETECHNOLOGIE 

        

62 Computerservice- en informatietechnologie-
bureau's e.d. 

0 0 10 0 1 1   

58, 63 Datacentra 0 0 30 0 2 1   

72 SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK         

721 Natuurwetenschappelijk speur- en 
ontwikkelingswerk 

30 10 30 30 2 1   

722 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk 
onderzoek 

0 0 10 0 1 1   

63, 
69tm
71, 
73, 
74, 
77, 
78, 
80tm
82 

OVERIGE ZAKELIJKE 
DIENSTVERLENING 

        

74203 Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 10 2 2 B  

82992 Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10 0 1 2   

37, 
38, 
39 

MILIEUDIENSTVERLENING         

3700 rioolgemalen 30 0 10 0 2 1   

382 Afvalverwerkingsbedrijven:         

382 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 10 10 30 30 2 1 B L 

59 CULTUUR, SPORT EN RECREATIE         

591, 
592, 
601, 
602 

Studio's (film, TV, radio, geluid) 0 0 30 10 2 2   

931 Sportscholen, gymnastiekzalen 0 0 30 0 2 2   

96 OVERIGE DIENSTVERLENING         

96012 Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30 30 2 2 B L 

96013 Wasverzendinrichtingen 0 0 30 0 2 1   
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96013 Wasserettes, wassalons 0 0 10 0 1 1   

9602 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 0 0 10 0 1 1   

9313, 
9604 

Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden 10 0 30 0 2 1   

9609 Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 10 0 1 1   

          

Tabel 2: Opslagen en installaties         

0 OPSLAGEN         

1 butaan, propaan, LPG (in tanks):         

1 - bovengronds, < 2  m³ - - - 30 2 -   

3 brandbare vloeistoffen (in tanks):         

3 - ondergronds, K1/K2/K3-klasse 10 - - 10 1 - B  

3 - bovengronds, K3-klasse: < 10  m³ 10 - - 10 2 - B  

4 Overige gevaarlijke stoffen in tanks:         

4 - bovengronds < 10  m³ en onder 
drempelwaarde BRZO 

10 - - 10 1 -   

5 Gevaarlijke stoffen (incl. 
bestrijdingsmiddelen) in emballage of in 
gasflessen: 

        

5 - kleine hoeveelheden < 10 ton - - - 10 1 -   

5 - beperkte hoeveelheden (< 150 ton)  en hoog
 beschermingsniveau 

- - - 30 2 -   

6 ontplofbare stoffen en munitie:         

6 - < 250.000 patronen en < 25 kg NEM (netto 
explosieve massa) overig gevarensubklasse 1.4

- - - 10 1 -   

6 - >= 250.000 patronen en >= 25 kg NEM 
(netto explosieve massa) overig 
gevarensubklasse 1.4 

- - - 30 2 -   

11 INSTALLATIES         

14 laboratoria:         

14 - chemisch / biochemisch 30 0 30 10 2 1   

14 - medisch en hoger onderwijs 10 0 30 10 2 1   

15 luchtbehandelingsinst. t.b.v. detailhandel 10 0 10 0 1 1   

16 keukeninrichtingen 30 0 10 0 2 1   

18 koelinstallaties ammoniak < 400 kg 0 0 30 10 2 1   

22 noodaggregaten t.b.v. elektriciteitsopwekking 10 0 30 10 2 1   

25 vorkheftrucks, elektrisch 0 10 30 0 2 1   

26 transformatoren < 1 MVA 0 0 10 10 1 1   

29 hydrofoorinstallaties 0 0 30 0 2 1   

31 stookinstallaties>900kW thermisch 
vermogen: 
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32 - gas, < 2,5 MW 10 0 30 10 2 1   

32 - olie, < 2,5 MW 30 0 30 10 2 1   

33 luchtcompressoren 10 10 30 10 2 1   

34 liftinstallaties 0 0 10 10 1 1   

35 motorbrandstofpompen zonder LPG 30 0 30 10 2 2 B  
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Bijlage 2  Nadere toelichting Staat van Bedrijfsactiviteiten 

Deze bijlage is ontleend aan "Bedrijven en milieuzonering", Sdu Uitgevers bv, Den Haag 
(2009). 

1. Hoofdindeling 

Tabel 1 omvat de bedrijfstypen met codering volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 
2008. Bij die bedrijfstypen is rekening gehouden met de normaliter bij deze bedrijven 
voorkomende opslagen en installaties. 

Tabel 2 omvat algemene opslagen en installaties voor situaties dat: 

1. bedrijven bijzondere opslagen en/of installaties hebben, die anders dan "normaal" zijn 
voor die bedrijven of 

2. het betreft opslagen en/of installaties, die op zich niet als een bepaald bedrijf of 
bedrijfstype kunnen worden aangemerkt, maar wel als een relevante bedrijfsactiviteit in 
het kader van een bestemmingsplan. 

2. Afstanden voor geur, stof, geluid en gevaar 

Per bedrijfstype zijn voor elk van de aspecten geur, stof, geluid en gevaar de afstanden 
aangegeven die in de meeste gevallen kunnen worden aangehouden tussen een bedrijf en 
woonbebouwing, om hinder en schade aan mensen tot een aanvaardbaar niveau te beperken. 
Voor elk van de aspecten is de noodzakelijk geachte afstand bepaald. In principe geldt de 
afstand tussen enerzijds de perceelsgrens van het bedrijf en anderzijds de gevel van een 
woning. Uit de vier verkregen afstanden kan de uiteindelijk noodzakelijk geachte afstand 
worden afgeleid: de grootste van de vier. Bij deze invulling zijn de volgende 
afstandscategorieën gehanteerd voor omgevingstype rustige woonwijk en rustig 
buitengebied: 

10 m 

30 m 

50 m 

100 m 

200 m 

300 m 

500 m 

700 m 

1.000 m 

1.500 m 

Mocht een bedrijf meerdere SBI-codes kennen, dan moet voor elk aspect de grootste afstand 
worden genomen. Dat geldt ook voor de gebruikte installaties en opslagen. 
Opgemerkt dient te worden dat de methodiek in de eerste plaats is ontwikkeld om in nieuwe 
situaties een vestigingsplaats voor een bedrijf vast te stellen en niet voor toetsing van 
bestaande situaties. Daarom wordt bij bestaande situaties uitgegaan van de maatregelen, die 
voor een nieuwe vestiging van een dergelijk bedrijfs- /activiteitstype redelijkerwijs kunnen 
worden verwacht. Verder gelden de afstanden alleen in relatie tot rustige woonwijken 
gelegen in zuivere woongebieden, dus niet voor woningen die in gebieden liggen met een 
andere bestemming of kwalificatie. 
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Voor de toepassing van deze methodiek op bestaande situaties is het zeker niet zo dat elk 
bedrijf, dat is gevestigd op kortere afstand tot aaneengesloten woonbebouwing dan de 
wenselijke, zonder meer onaanvaardbaar is. Wel geeft de gewenste afstand een maat voor 
potentiële hinder, gevaar of schade. 

3. Gevaar: risico (R) en vuurwerk (V) 

Voor bepaalde bedrijfstypen is na de afstand voor gevaar de letter R van "risico" aangegeven. 
Dat houdt in dat voor deze bedrijfsactiviteiten moet worden nagegaan of het Bevi van 
toepassing is. 
Daarnaast is bij bepaalde bedrijfstypen na de afstand voor gevaar de letter V van "vuurwerk" 
opgenomen. Voor deze bedrijfsactiviteiten dient getoetst te worden aan het Vuurwerkbesluit. 

4. Categorie 

De milieucategorie wordt afgeleid van de grootste afstand van de afstanden, die daarvóór in 
de kolommen geur, stof, geluid en gevaar zijn vermeld. De milieucategorie is vermeld in 
kolom 'categorie'. 
Onder de kop "categorie" is een indeling opgenomen, in tien mogelijke milieucategorieën: 

milieucategorie grootste afstand 

        1                10 m 

        2                30 m 

        3.1                50 m 

        3.2              100 m 

        4.1              200 m 

        4.2              300 m 

        5.1              500 m 

        5.2              700 m 

        5.3           1.000 m 

        6           1.500 m 

 
5. Indices voor verkeersaantrekkende werking, bodem (B) en lucht (L) 

Het aspect verkeer(saantrekkende werking) is kwalitatief beoordeeld. Dat weerspiegelt zich 
in een indicatie omtrent de bronsterkte: 
1. potentieel geringe verkeersaantrekkende werking; 
2. potentieel aanzienlijke verkeersaantrekkende werking; 
3. potentieel zeer grote verkeersaantrekkende werking. 

Het aspect bodem (bodemverontreiniging) geeft aan dat een activiteit een verhoogde kans op 
bodemverontreiniging geeft. 
Het aspect lucht (luchtverontreiniging) geeft aan dat een activiteit een uitstoot van 
schadelijke stoffen naar de lucht heeft die mogelijk in planologisch opzicht relevant is. 

6. Verklaring gebruikte afkortingen 

- : niet van toepassing / niet relevant 
< : kleiner dan 
> : groter dan 
= : gelijk aan 
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cat. : categorie 
e.d. : en dergelijke 
i.e. : inwonereenheden 
kl. : klasse 
n.e.g. : niet elders genoemd 
o.c. : opslagcapaciteit 
p.c. : productiecapaciteit 
p.o. : productieoppervlak 
b.o. : bedrijfsoppervlak 
v.c. : verwerkingscapaciteit 
u : uur 
d : dag 
w : week 
j : jaar 
B : bodemverontreiniging 
L : luchtverontreiniging 
R : risico (Besluit externe veiligheid inrichting mogelijk van toepassing) 
V : vuurwerkbesluit van toepassing  
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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding en doelstelling 

Binnen het plangebied van 'De Werf' spelen verschillende ontwikkelingen. In 2010 is voor dit 
gebied een stedenbouwkundige verkenning uitgevoerd voor de verschillende gewenste 
functies (Bijlage 1). De uitkomsten van de stedenbouwkundige verkenning zijn tijdens een 
informatiebijeenkomst voorgelegd aan de omwonenden, omliggende organisaties, 
verenigingen en stichtingen (Bijlage 2). Een deel van het terrein heeft de gemeente verkocht 
aan de Volle Evangelie Gemeente Kockengen (Bijlage 3). Intussen heeft zich een aantal 
wijzigingen voorgedaan. Het afvalstation wordt verplaatst naar een andere locatie en de 
Vereniging Jeugdhonk Kockengen (Bijlage 4) zal gebruik blijven maken van een deel van de 
gemeenteloods. Het overige deel van de loods zal worden gesloopt. In het onderhavige 
bestemmingsplan is ruimte ingericht voor: 

 de bestaande brandweerkazerne; 
 het bestaande jeugdhonk en; 
 een nieuw samenkomstgebouw voor de Volle Evangelie Gemeente Kockengen (VEGK) 

waarin ook een kinderopvangfunctie is voorzien. 

Dit betekent grotendeels een vastlegging van de bestaande gebruiksvormen en aanwezige 
bebouwing.  Daarnaast wordt een nieuw gebouw opgericht voor de VEGK. De beschikbare 
openbare ruimte zal deels worden heringericht. 

Omdat met het voorgenomen plan de invulling van het plangebied wijzigt, past het plan niet 
binnen de regeling van het geldende bestemmingsplan "Kockengen Dorp 1977". Hoewel de 
gemeente Stichtse Vecht momenteel bezig is met het actualiseren van het bestemmingsplan 
voor het gehele dorp Kockengen, wenst de gemeente middels het voorliggende 
bestemmingsplan de herinrichting van 'De Werf' te regelen. Dit bestemmingsplan is 
opgesteld op grond van artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het bestemmingsplan 
wordt conform artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening in het vooroverleg gebracht. 
Vervolgens wordt het ontwerp bestemmingsplan conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke 
ordening zes weken ter inzage wordt gelegd. 

1.2  Ligging plangebied 

Het dorp Kockengen ligt in het Groene Hart, ten westen van Breukelen en de A2. Het dorp 
ligt langs de Kockengensche Wetering en heeft een directe verbinding via de provinciale weg 
(N401) met Breukelen. 

Het plangebied 'De Werf' ligt aan de zuidkant van het dorp Kockengen. Het plangebied ligt 
aan de Sportweg dat een zijweg is van de belangrijke doorgaande route van Kockengen, de 
Kerkweg. Ten zuiden van het plangebied liggen de in de nabijheid gelegen recreatieve-
/sportvoorzieningen van Kockengen. Aan de oostzijde grenst het gebied deels aan het 
buitengebied en ten noorden van het plangebied zijn enkele woningen gesitueerd. 
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afbeelding - ligging plangebied ten opzichte van Kockengen (Google Earth) 

1.3  Geldende bestemmingsplannen 

Het plangebied ligt in het bestemmingsplan 'Kockengen dorp 1997'. Dit bestemmingsplan is 
op 1 juli 1977 door de gemeenteraad vastgesteld en op 16 augustus 1978 door de 
Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht goedgekeurd. In dit bestemmingsplan heeft 
het plangebied deels de bestemming 'gemeentewerf' en deels 'wegen'. 

 
afbeelding - uitsnede geldend bestemmingsplan 'Kockengen dorp 1997' 
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Ten behoeve van de realisatie van de huidige brandweerkazerne is op 14 mei 2001 een 
vrijstelling als bedoeld in artikel 19 WRO en bouwvergunning verleend. In 2011 is een 
ondergeschikte uitbreiding van het kazernegebouw vergund (Bijlage 5).  

Om de afwijking van het geldende bestemmingsplan planologisch-juridisch te regelen en vast 
te leggen dient een nieuw bestemmingsplan opgesteld te worden. Het voorliggende 
bestemmingsplan voorziet hierin. 

Zoals eerder vermeld is de gemeente Stichtse Vecht momenteel ook bezig met het opstellen 
van een nieuw bestemmingsplan voor het gehele dorp Kockengen.  

1.4  Opzet bestemmingsplan en toelichting 

Het bestemmingsplan bestaat uit drie delen: 

1. de toelichting: hierin worden de overwegingen beschreven die hebben geleid tot het 
geven van een bepaalde bestemming aan een stuk grond, evenals een uitleg van de 
gebruikte bestemmingen; 

2. de regels: hierin wordt per bestemming een omschrijving gegeven van het toegestane 
gebruik en de toegestane bebouwing van de in dit plan begrepen gronden, en; 

3. een verbeelding, met daarop aangegeven de bestemmingen en bijbehorende 
aanduidingen van alle gronden. 

De toelichting is als volgt opgebouwd: 

 In hoofdstuk 2 staat de planbeschrijving; 
 In hoofdstuk 3 volgt vervolgens een beschrijving van het beleidskader dat van toepassing 

is op het bestemmingsplan; 
 In hoofdstuk 4 zijn hierna de relevante milieu- en omgevingsaspecten behandeld; 
 Hoofdstuk 5 beschrijft het juridische deel van het plan; 
 In hoofdstuk 6 komt de economische uitvoerbaarheid aan bod; 
 In hoofdstuk 7 worden tenslotte de resultaten uit overleg en zienswijzen besproken en 

behandeld. 
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Hoofdstuk 2  Beschrijving bestaande 
situatie 

2.1  Ontstaansgeschiedenis kern Kockengen 

Het dorp Kockengen 
Het dorp Kockengen is ontstaan tussen de twee noord-zuid gerichte weteringen de Heicop en 
de Bijleveld, in de omgeving van de huidige Nieuwstraat/Heicop. Op deze plek zijn de eerste 
ontginningen in het Copelandschap ontstaan. Langs beide weteringen ontstond plaatselijk 
lintbebouwing van boerderijen, woonhuizen en bedrijven. Het gebied hiertussen heeft zich 
ontwikkeld als de kern van het dorp.  

Met het opwaarderen van het Kerkpad naar de Kerkweg is het dorp zich gaan uitbreiden aan 
de andere kant van de Bijleveld. Na de Tweede Wereldoorlog ontstonden vanaf de Kerkweg 
de eerste uitbreidingen buiten het Lint. Deze uitbreidingen werden gevolgd door de wijken 
Welgelegen en Groenlust ten oosten van de huidige Dreef. In de laatste decennia is de derde 
uitbreidingswijk van Kockengen gerealiseerd (Groenlust II). Deze ligt meer aan de zijde van 
de Kerkweg.  

Voorts is een bestemmingsplan vastgesteld voor het vierde kwadrant, een uitbreidingswijk in 
de Noordoost hoek van Kockengen.  

Landschap rond Kockengen 
Het landschap rond Kockengen is vlak, open en nat. Het oppervlaktewater staat maar net 
onder het maaiveld, het gebied watert af in noordoostelijke richting. Natuurlijke 
hoogteverschillen komen, met uitzondering van de nauwelijks zichtbare kreekruggen, niet 
voor. Het 'hart' van het dorp is op zo'n rug ontstaan. Zowel de bodem (veengronden) als het 
reliëf (veenvlakten) zijn zeer homogeen. 

Het oorspronkelijke veenmoerasgebied is vanaf de 12e eeuw ontgonnen door middel van 
zogenoemde cope-ontginningen. Namen als Teckop, Gervescop en Oukoop herinneren hier 
aan. Ook Kockengen en Portengen zijn van oorsprong cope-ontginningen. Vanaf een 
ontginningsdijk werd volgens een vaste maatvoering ontgonnen gebied uitgegeven. Min of 
meer haaks op een dergelijke dijk werden parallelle sloten gegraven om het water af te 
voeren.  

2.2  Beschrijving huidige situatie plangebied 

Het plangebied 'De Werf' ligt achter het bestaande bebouwingslint van de Kerkweg en heeft 
een oppervlakte van ongeveer 4.000 m2. Direct ten zuiden van het plangebied ligt de 
tennisvereniging LT Kockengen met vier wedstrijdbanen en een clubgebouw. De 
toegangsweg voor onderhoud van de tennisbanen loopt over 'De Werf'. Hierover wordt 
overleg gevoerd met de tennisvereniging. Iets ten westen van het plangebied bevinden zich 
het zwembad met ligweide, de sporthal en de parkeervoorzieningen. Ten noorden wordt het 
plangebied door middel van een kavelsloot gescheiden van de achtertuinen van de woningen 
aan de Kerkweg. Ten oosten vindt de scheiding met het buitengebied eveneens plaats door 
middel van een sloot. Het hele plangebied gaat in de huidige situatie schuil achter een 
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hoogopgaande groensingel aan de randen van het perceel. Het gebied is in de huidige situatie 
grotendeels verhard. 

 

afbeelding - huidige situatie plangebied 'De Werf' 

In het plangebied was in het verleden het afvalaanbiedpunt voor het dorp Kockengen 
gevestigd. Het afvalaanbiedpunt was kleinschalig van opzet en alleen op werkdagen geopend 
van 13:00 uur tot 14:00 uur. Het afval werd één keer in de week met een vrachtwagen 
afgevoerd. De ruimtebehoefte van het aanbiedpunt was circa 200 m2 en behoudens een klein 
kantoortje was er geen bebouwing aanwezig. Naast het afvalaanbiedpunt is in het plangebied 
de brandweerkazerne met zes parkeerplaatsen gehuisvest en vormt een deel van de 
voormalige gemeenteloods van de gemeentewerf het onderdak voor het jeugdhonk. 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader 

Dit bestemmingsplan heeft een dusdanig klein karakter dat het nationale beleid aangaande 
de ruimtelijke ordening niet direct van toepassing en relevant is. Het is daarnaast zo dat de 
uitgangspunten uit beleidstukken van het Rijk veelal verwerkt worden in provinciale en 
gemeentelijke beleidstukken. In dit hoofdstuk wordt daarom alleen ingegaan op de relevante 
provinciale, regionale en gemeentelijke beleidstukken die voor deze ruimtelijke 
onderbouwing van toepassing zijn. 

3.1  Provinciaal beleid 

3.1.1  Structuurvisie 2005-2015 

In het kader van de (nieuwe) Wet op de ruimtelijke ordening (Wro), is op 1 juli 2008 het 
Streekplan omgezet naar een provinciale structuurvisie. De structuurvisie zet in op 
zorgvuldig ruimtegebruik voor zowel het stedelijk als het landelijk gebied. In de 
structuurvisie 2005-2015 geeft de provincie Utrecht inzicht in de gewenste ruimtelijke 
ontwikkeling van de provincie op de middellange termijn (tot 2015). De provincie zet in op 
beheerste groei en zorgvuldig ruimtegebruik. Rond steden en dorpen zijn daarom rode 
contouren gelegd. 

 

afbeelding - rode contour dorp Kockengen 
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Het plangebied ligt binnen de rode contour van het dorp Kockengen en kan, ondanks dat het 
grenst aan het landelijk gebied, gezien worden als binnenstedelijke ontwikkeling. Dit sluit 
aan bij het provinciale uitgangspunt om zorgvuldig met de ruimte om te gaan en de 
aantasting van waardevolle en kwetsbare open ruimte door nieuwe verstedelijking zoveel 
mogelijk te vermijden.  

De provincie streeft eveneens naar het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de 
kwaliteit van de leefomgeving. Dit kan worden bereikt door in te zetten op duurzame 
kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken. Leidend hierin is het 
vinden van een evenwicht tussen leefkwaliteit en de druk op de ruimte.  

In de structuurvisie vormt water een ander belangrijk onderwerp. Water vormt een ordenend 
principe en bij nieuwe ruimtelijke afwegingen vormt water een vertrekpunt. Bij het 
voorgenomen plan worden geen watergangen gedempt of nieuwe aangelegd. Het plan heeft 
dan ook geen gevolgen voor de waterhuishouding in het plangebied.  

Nationale Landschappen 
Door het Rijk zijn 20 gebieden aangemerkt als Nationaal Landschap. Deze gebieden 
kenmerken zich door de aanwezigheid van internationaal zeldzame of unieke en nationaal 
kenmerkende landschapskwaliteiten, en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke, 
cultuurhistorische en recreatieve kwaliteiten. Deze kwaliteiten moeten behouden blijven, 
duurzaam beheerd worden en - zo mogelijk - worden versterkt. Als strategie voor het 
ruimtelijk beleid wordt gehanteerd: “behoud door ontwikkeling”. In algemene zin geldt dat 
binnen Nationale Landschappen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn, mits de 
kernkwaliteiten van het landschap worden behouden of versterkt. 

Het dorp Kockengen ligt in het Nationaal Landschap Het Groene Hart. Omdat het 
plangebied grenst aan het dorp Kockengen en binnen de rode contour ligt, worden via de 
herontwikkeling van het plangebied geen landschappelijke kwaliteiten van Het Groene Hart 
aangetast.  

3.1.2  Beleidslijn nieuwe Wro (2008) 

Om het Streekplan 2005-2015 als beleidskader na 1 juli 2008 slagvaardig te kunnen blijven 
toepassen, hebben gedeputeerde staten van de provincie Utrecht op 23 juni 2008 het 
Streekplan 2005-2015 beleidsneutraal omgezet in een structuurvisie. Wanneer gesproken 
wordt over de structuurvisie worden de volgende streekplannnen bedoeld: het Streekplan 
2005-2015, de streekplanuitwerkingen Hart van de Heuvelrug I en II, en de 
Streekplanuitwerking Nationale Landschappen. Samen met de handleiding 
bestemmingsplannen 2006 vormt het Streekplan het beoordelingskader voor gemeentelijke 
ruimtelijke plannen in brede zin. 

De Beleidslijn maakt daarbij duidelijk wat onder de nieuwe Wro van de provincie verwacht 
mag worden: het provinciaal belang wordt gemarkeerd en de inzet van de nieuwe Wro-
instrumenten wordt vastgelegd. Omdat de inhoud van het streekplan als gevolg van de 
beleidslijn niet verandert, heeft de beleidslijn geen consequenties voor het bestemmingsplan.  

3.1.3  Provinciale Verordening Ruimte Utrecht 

Onder de Wro heeft de provincie geen bemoeienis meer met lokale belangen. Gemeenten 
worden vrijgelaten de lokale aspecten naar eigen inzicht te regelen. In het verleden diende 
ieder bestemmingsplan door Gedeputeerde Staten te worden goedgekeurd. Onder de Wro is 
het instrument van de goedkeuring komen te vervallen en heeft deze plaats gemaakt voor 
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algemene regels (ruimtelijke verordening). Gemeenten dienen deze algemene regels 
weliswaar in hun bestemmingsplannen te verwerken, maar behouden enige vrijheid in de 
wijze waarop zij dit doen. 

Deze algemene regels betreffen alleen onderwerpen met een duidelijk provinciaal c.q. 
nationaal belang. Provinciale Staten van provincie Utrecht hebben op 21 september 2009 de 
Provinciale Ruimtelijke Verordening vastgesteld. In de verordening komen vele onderwerpen 
ter sprake. In het kader van dit bestemmingsplan is het onderwerp "verstedelijking" relevant. 

Het bestemmingsplangebied ligt zoals reeds beschreven binnen de rode contour van 
Kockengen. Ontwikkeling van stedelijke activiteiten is binnen de rode contour toegestaan. 
Het voorgenomen plan waarbij verschillende stedelijke functies in het plangebied worden 
ontwikkeld sluit aan bij de uitgangspunten zoals dit is opgenomen in de provinciale 
verordening. 

3.1.4  Waterplan 2010-2015 (2009) 

Het beleid voor waterveiligheid, waterbeheer en gebruik en beleving van water in de 
provincie Utrecht is vastgelegd in het Waterplan 2010-2015. Op 23 november 2009 is het 
plan vastgesteld. Het nieuwe waterplan vervangt het Waterhuishoudingsplan 2005-2010. In 
het Waterplan wordt de essentie van het provinciaal waterbeleid uiteengezet. Dit op basis 
van een toekomstverkenning naar de ontwikkelingen en trends waarmee rekening gehouden 
moet worden en een beschrijving van het speelveld van partijen die bij het waterbeleid 
betrokken zijn. Gestreefd wordt, vanuit de kernwaarden duurzaamheid, kwaliteit en 
samenwerking, naar de ontwikkeling van duurzame, robuuste watersystemen en het borgen 
van bestaande kwaliteiten, waarbij het gaat om het bieden van zo veel mogelijk toegevoegde 
waarde. Van belang is een gebiedsgerichte aanpak, gericht op de lange termijn. De inzet van 
de provincie daarin bestaat uit initiëren, coproduceren of volgen. 

Voor dit bestemmingsplan is een waterparagraaf opgenomen in paragraaf 4.8. Hierin is 
opgenomen welke waterhuishoudkundige thema's relevant zijn voor het plangebied en op 
welke manier daarmee wordt om gegaan. 

3.2  Gemeentelijk beleid 

3.2.1  Structuurvisie 2002 

In de structuurvisie 2002 wordt aangegeven dat de voormalige gemeente Breukelen haar 
huidige inwonertal in ieder geval wil handhaven. Daarnaast worden in de Structuurvisie de 
volgende (algemene) uitgangspunten voor de gemeente benoemd, te weten: 

 een gezonde afspiegeling van de bevolking;  
 een duurzame ruimtelijke ontwikkeling; 
 ruimte voor ontspanning en recreatie; 
 intensivering van ruimtegebruik op bestaande locaties; 
 behoud van groen; 
 stimuleren van ruimtelijke kwaliteit (cultuurhistorie, stedenbouw en architectuur); 
 ruimte voor woningbouw in ieder dorp; 
 bij functiewijziging denken aan woningbouw. 

Met betrekking tot het voorgenomen plan zijn enkele van deze uitgangspunten van 
toepassing.  
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De herontwikkeling van het plangebied 'De Werf' sluit namelijk aan bij: 

1. een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en intensivering van ruimtegebruik op bestaande 
locaties (het voorgenomen plan betreft de herontwikkeling van bestaand stedelijk gebied 
dat efficiënt wordt heringericht); 

2. ruimte voor ontspanning en recreatie (de herontwikkeling biedt aan de kern Kockengen 
ruimte aan een jeugdhonk en samenkomstgebouw); 

3. behoud van groen (bij de herontwikkeling worden de bestaande groenstroken aan de 
randen van het plangebied behouden en waar mogelijk versterkt). 
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Hoofdstuk 4  Planologische en 
milieutechnische randvoorwaarden 

In dit hoofdstuk worden de verschillende planologische- en milieuaspecten beschreven. 
Aangezien dit bestemmingsplan de ontwikkeling van het gebied 'De Werf' mogelijk maakt 
dient stilgestaan te worden bij de verschillende ruimtelijk relevante aspecten.  

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet de gemeente in de 
toelichting op het bestemmingsplan een beschrijving opnemen van de wijze waarop de 
milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken. Daarbij moet rekening gehouden worden 
met de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde (boven)gemeentelijke 
beleidskaders. Bovendien is een bestemmingsplan een belangrijk middel voor afstemming 
tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening. 

4.1  Cultuurhistorie en archeologie 

Cultuurhistorie en monumenten 
In de Monumentenwet (1988) wordt naast een waardevol bodemarchief ook gesproken over 
waardevolle bebouwing. Het kan daarbij onder meer gaan om rijksmonumenten of 
gemeentelijke monumenten. Rijksmonumenten zijn beschermd op basis van de 
Monumentenwet (1988). Gemeentelijke monumenten zijn beschermd op basis van de 
gemeentelijke monumentenverordening. In het plangebied zijn geen rijks- of gemeentelijke 
monumenten aanwezig. Ook bevat het plangebied geen noemenswaardige cultuurhistorische 
(landelijke) elementen. Het aspect cultuurhistorie vormt dan ook geen belemmering voor de 
ontwikkeling van het plan. 

Archeologie 
Op 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) in werking 
getreden. Dit is een herziening van de Monumentenwet 1988. Met deze herziening zijn de 
belangrijkste bevoegdheden aangaande de archeologie bij de gemeente neergelegd. De 
gemeenteraad is op grond van de Monumentenwet verplicht bij de vaststelling van 
bestemmingsplannen rekening te houden met de in de grond aanwezige of te verwachten 
archeologische waarden. Gelet op deze verplichting hebben de voormalige gemeente 
Abcoude en de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen een archeologische 
verwachtingskaart en de archeologische beleidsadvieskaart, met het daarbij behorende 
gezamenlijk archeologisch rapport voor de Vechtstreek opgesteld. 

In het rapport staat gedetailleerd beschreven wat per locatie verwacht mag worden op 
archeologisch gebied. De archeologische verwachting- en beleidsadvieskaart is een 
detaillering op gemeentelijk niveau van de landelijk opgestelde Indicatieve Kaart 
Archeologische Waarden (IKAW). De gemeentelijke beleidskaart is gebaseerd op de 
gemeentelijke waarden- en verwachtingenkaart. Deze beschrijft op basis van de 
gedetailleerde verwachtingskaarten hoe moet worden omgegaan met archeologische 
verwachtingen. 

Het plangebied is conform de Archeologische beleidsadvieskaart gelegen in een gebied dat is 
aangeduid als verstoord met een zeer lage archeologische verwachtingswaarde. Gelet op de 
kleinschalige omvang van de voorgenomen plannen wordt nader onderzoek in het kader van 
archeologie niet noodzakelijk geacht.  
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Meldingsplicht 
Aangezien het nooit geheel is uit te sluiten dat archeologische resten in het gebied door de 
recente verstoringen geheel zijn vernietigd, dient de uitvoerder/opdrachtgever wel op de 
hoogte te zijn van de wettelijke meldingsplicht inzake archeologie. 

Indien bij bodemverstorende werkzaamheden zaken worden aangetroffen, waarvan de 
vinder weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat het gaat om archeologische vondsten of 
sporen, dan is hij volgens de Monumentenwet (art. 53) verplicht dit direct te melden bij de 
minister (OCW). Om praktische redenen kan de melding worden gedaan bij de gemeente 
Stichtse Vecht. 

4.2  Bodem 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen is het uitgangspunt dat de bodemkwaliteit geschikt is voor de 
toekomstige functie. Wanneer een toekomstige functie mogelijk wordt belemmerd door de 
bodemkwaliteit, zal een verkennend bodemonderzoek moeten aantonen of dit daadwerkelijk 
het geval is. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het daarom van belang om te 
kijken of de toekomstige functie van het gebied niet in strijd is met de kwaliteit van de 
bodem. 

In het verleden zijn verschillende bodemonderzoeken verricht binnen het plangebied. In 
verband met de functiewijziging van het plangebied is door Grondslag bv in juli 2010 een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (zie Bijlage 6) gevolgd door een aanvullend 
grondwateronderzoek in oktober 2010 (Bijlage 7). Op basis van deze onderzoeken kan het 
volgende worden geconcludeerd: 

 in het plangebied komen lichte verhogingen aan metalen/Pak's voor; 
 ter plaatse van de voormalige opslag van overig afval is een sterke verontreiniging met 

barium aangetroffen. Het feit dat uit nabij uitgevoerde boringen blijkt dat het om een 
beperkte omvang van de verontreiniging gaat is geen sprake van ernstige 
bodemverontreiniging en is vervolg onderzoek niet nodig; 

 in het grondwater zijn lichte en maximaal matige verontreinigingen voor diverse zware 
metalen aangetroffen. De verwachting is dat de verhogingen gerelateerd zijn aan de 
bovenliggende verhardingen. Gezien het ruime aantal geplaatste peilbuizen wordt 
aangenomen dat er geen hogere concentraties in het grondwater voorkomen; 

 ter plaatse van de voormalige opslag van wegenzout is in het grondwater een 
overschrijding van het chloridegehalte boven de streefwaarde aangetoond. Voor chloride 
is geen interventiewaarde vastgesteld, het gehalte overschrijdt echter wel de norm voor 
lozing. Vanwege de 'herstelplicht' bij geconstateerde bodemverontreinigingen na 1987 
dient op basis van de Wet bodembescherming de verontreiniging zover als redelijkerwijs 
mogelijk verwijderd te worden. Voor de sanering van de verontreiniging dient een 
saneringsplan opgesteld te worden.  

Voor grondwaterverontreiniging met chloride dienen saneringsmaatregelen te worden 
getroffen. Ook zijn bodemmaatregelen nodig om de bodem te laten voldoen aan de gewenste 
bodemkwaliteitsklasse 'Wonen'. Eventuele herschikking van vrijkomende grond dient 
uitgevoerd te worden voordat de betreffende bodemmaatregelen worden getroffen. 
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4.3  Externe veiligheid 

Bij externe veiligheid gaat het om de gevaren die de directe omgeving loopt in het geval er 
iets mis mocht gaan tijdens de productie, het behandelen of het vervoer van gevaarlijke 
stoffen. De daaraan verbonden risico's moeten aanvaardbaar blijven. Binnen het onderwerp 
externe veiligheid worden twee normstellingen gehanteerd: 

 het Plaatsgebonden Risico (PR) richt zich vooral op de te realiseren basisveiligheid voor 
burgers (d.m.v. een contour voor PR = 10-6); 

 het Groepsrisico (GR) stelt beperkingen aan de maatschappelijke ontwrichting als gevolg 
van calamiteiten met gevaarlijke stoffen.  

Bij externe veiligheid in het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn vier soorten 
risicobronnen relevant: 

1. Bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). 
2. Bedrijven die op grond van overige milieuwetgeving afstandsnormen voor veiligheid 

bezitten, zoals het Vuurwerkbesluit of het Activiteitenbesluit (bijv. propaantanks). 
3. Het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, spoor en water. 
4. Het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. 

 
Bedrijven - Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 
In de directe omgeving zijn geen bedrijven gevestigd die vallen onder het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen (Bevi).  

Bedrijven - Overige veiligheidswetgeving 
Er zijn in de directe omgeving verder geen bedrijven gevestigd met een overig 
veiligheidsrisico. Propaantanks zijn in dit gedeelte van de gemeente Stichtse Vecht niet 
bekend.  

Transport van gevaarlijke stoffen over weg, spoor en water 
Er moet rekening gehouden worden met het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het 
spoor en water. Wegen, spoorwegen en vaarwegen met structureel en grootschalig vervoer 
van gevaarlijke stoffen liggen niet in de buurt van het plan.  

Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen 
Er moet rekening worden gehouden met transport van gevaarlijke stoffen door 
buisleidingen. Buisleidingen liggen niet in de buurt van het plan.  

Externe veiligheid vormt geen belemmering voor het onderhavige plan. 

4.4  Flora en fauna 

In Nederland wordt de natuur beschermd op basis van gebiedsbescherming en 
soortenbescherming.  

Gebiedsbescherming 
De volgende natuurgebieden kunnen van invloed zijn op het project: 

 Natura 2000; 
 Beschermde natuurmonumenten; 
 Ecologische hoofdstructuur. 

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van één van de bovenstaande natuurgebieden. 
Daarnaast komen in de directe nabijheid van het plangebied ook geen Natura-2000 gebieden 
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en beschermde natuurmonumenten voor. Wel ligt op circa 400 meter een ecologische 
verbindingszone. Vanwege de afstand van het plangebied tot het dichtstbij gelegen 
beschermde natuurgebied (ehs-verbindingszone) is de verwachting dat het voorgenomen 
plan geen significante negatieve effecten veroorzaakt. 

Soortbescherming 
De Flora- en Faunawet beschermt een groot aantal in het wild levende planten- en 
diersoorten, ook buiten beschermde natuurgebieden. De wet verbiedt een aantal handelingen 
die kunnen leiden tot schade aan (populaties of individuen van) beschermde soorten 
(algemene verbodsbepalingen). 

Wanneer het bestemmingsplan handelingen mogelijk maakt die beschermde planten en 
dieren kunnen bedreigen, is het verplicht om vooraf te toetsen of deze plannen kunnen 
leiden tot overtreding van algemene verbodsbepalingen. Wanneer dit het geval dreigt te zijn, 
moet onderzocht worden of er maatregelen genomen kunnen worden om dit te voorkomen, 
indien dit niet mogelijk is dienen de gevolgen voor beschermde soorten zoveel mogelijk 
beperkt te worden. 

Voor de herinrichting van het plangebied 'De Werf' worden voorzover nu kan worden 
overzien, geen waardevolle bomen of struiken verwijderd. Daarnaast worden in het 
plangebied geen watergangen gedempt. Een gedeelte van de gemeenteloods zal worden 
gesloopt. De verwachting is dan ook dat de voorgenomen herinrichting van het plangebied 
geen significante negatieve gevolgen heeft voor de aanwezige flora en fauna.  

Ten behoeve van het onderhavige bestemmingsplan is een quick-scan uitgevoerd (Bijlage 8). 
Er zijn geen beschermde planten of verblijfplaatsen van vogels met een vaste verblijfplaats 
aangetroffen. Zoveel mogelijk dient te worden voorkomen dat tijdens het broedseizoen 
werkzaamheden worden verricht. Indien tijdens het broedseizoen werkzaamheden worden 
verricht zal een deskundige vooraf dienen aan te geven of er sprake is van broedende vogels 
die verstoord worden.  Voorafgaand aan de gedeeltelijke sloop van de voormalige 
gemeenteloods, zal een vleermuisonderzoek worden verricht.  

4.5  Geluid 

Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij ruimtelijke plannen gekeken te worden 
naar de aspecten van geluid. Op basis van de Wgh zijn er drie geluidsbronnen waarmee bij de 
vaststelling van bestemmingsplannen rekening gehouden dient te worden: wegverkeers-, 
railverkeers- en industrielawaai. 

Het voorgenomen plan betreft een juridisch-planologische vertaling van de bestaande 
brandweerkazerne en een vaste plek voor het jeugdhonk. Daarnaast wordt een nieuw 
samenkomstgebouw opgericht. In het kader van de Wet geluidhinder zijn deze 
objecten/functies niet aangewezen als geluidgevoelig, er hoeft derhalve niet getoetst te 
worden aan de Wet geluidhinder. In het kader van het Bouwbesluit worden wel eisen gesteld 
aan de binnenniveaus in bepaalde ruimten van een buitenschoolse opvang (zoals rust-
/slaapruimten). Bij de aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen zal een toetsing 
plaatsvinden voor het antwoord op de vraag of de geluidwering van de gevels voldoende is 
om het vereiste binnenniveau te kunnen waarborgen. 

De indirecte hinder, dat wil zeggen het geluid vanwege de verkeersaantrekkende werking van 
het VEGK-gebouw, voldoet ruimschoots aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB. Uit 
berekeningen blijkt dat er een geluidsbelasting optreedt van maximaal 47 dB bij de oostgevel 
van Kerkweg 56.  
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4.6  Luchtkwaliteit 

In het kader van de Wet luchtkwaliteit is het van belang om bij een ruimtelijk plan te kijken 
welke invloed het plan heeft op de luchtkwaliteit. 

In de Wet luchtkwaliteit is van bepaalde projecten getalsmatig vastgelegd dat ze "niet in 
betekenende mate" (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. In de Regeling NIBM is 
een lijst van projecten (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) opgenomen die niet 
in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze projecten kunnen zonder 
toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Voor 
woningbouwlocaties geldt dat voor maximaal 1.500 woningen (in geval van één 
ontsluitingsweg) of 3.000 woningen (in geval van twee ontsluitingswegen met een 
gelijkmatige verkeersverdeling) geen beoordeling op luchtkwaliteit meer hoeft plaats te 
vinden. 

Het voorgenomen plan heeft betrekking op het bestemmen van een reeds vergunde 
brandweerkazerne en het veranderen van een 'gemeentewerf'-bestemming in een 
bestemming maatschappelijk ten behoeve van maatschappelijke doeleinden (jeugdhonk en 
samenkomstgebouw, kinderdagopvang).  Gelet op de inhoud en omvang van het 
voorgenomen plan en gekoppeld daaraan het verwachte aantal bezoekers (en gelet op het 
huidige aantal bezoekers voor de bestaande functies), is het aannemelijk dat wordt voldaan 
aan de NIBM-grens. De verwachting is dan ook dat het plan niet in betekenende mate 
bijdraagt aan de luchtverontreiniging. Nadere toetsing van het plan aan de Wet 
Luchtkwaliteit is daarom niet noodzakelijk. 

Gelet op het bovenstaande vormt het aspect luchtkwaliteit vooralsnog geen belemmering 
voor de ontwikkeling van het plan. 

4.7  Milieuhinder bedrijvigheid 

Ten aanzien van de milieuzonering rond in het plan voorkomende bedrijfsactiviteiten is 
aangesloten bij de publicatie Bedrijven en Milieuzonering 2009 van de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG). Hierbij gaat het om de in deze publicatie opgenomen 
categorisering van bedrijfstypen en de daarbij behorende richtafstanden ten opzichte van 
woonbebouwing (uitgaande van een rustige woonwijk of een rustig buitengebied). 

Milieucategorie Richtafstand tot rustige 
woonomgeving 

Richtafstand tot gemengde 
woonwijk 

1 10 m 0 

2 30 m 10 m 

3.1 50 m 30 m 

3.2 100 m 50 m 

4.1 200 m 100 m 

 

In het kader van dit bestemmingsplan is het relevant om te beoordelen of de voorgenomen 
herinrichting zich goed verdraagt met de directe omgeving.  Conform de publicatie Bedrijven 
en Milieuzonering 2009 zijn een jeugdhonk en samenkomstgebouw niet milieubelastend. 
Daarnaast zijn deze functies ook niet milieugevoelig. De aanwezigheid van deze functies in 
het plangebied levert dan ook geen belemmeringen op ten aanzien van het aspect 
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milieuhinder bedrijvigheid. Een brandweerkazerne wordt gerangschikt onder 
milieucategorie 3.1 (richtafstand 50 meter). Dit betreft echter een bestaand vergunde 
situatie.  

Een kinderopvang wordt conform de publicatie Bedrijven en Milieuzonering als 
milieucategorie 2 bedrijf (richtafstand 30 m) aangeduid. De afstand van de 
kinderopvangvoorziening tot de dichtstbijzijnde woning van derden bedraagt meer dan 30 
m. In de nabijheid van de kinderopvang liggen enkele andere milieubelastende factoren, 
zoals: 

 de reeds aanwezige brandweerkazerne - 50 m (categorie 3.1); 
 tennisvereniging LT Kockengen - 50 m (categorie 3.1); 
 zwembad 'De Koet' - 200 m (categorie 4.1). 

Bij deze activiteiten vormt geluid het maatgevende aspect. De kinderopvangfunctie is 
gesitueerd aan de zuidzijde van het plangebied. De kinderopvang vindt grotendeels binnen in 
het gebouw plaats. Ook de buitenruimte is gesitueerd aan de zuidzijde en op een 
aanvaardbare afstand van de woningen aan de Kerkweg. Gesteld kan worden dat de mate van 
stemgeluid van spelende kinderen binnen een dorp als Kockengen gerelateerd aan de locatie 
alsmede gelet op de omgevingsfactoren voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke 
ordening. 

4.8  Waterparagraaf 

Sinds 2001 is het verplicht een Watertoets bij ruimtelijke ontwikkelingen uit te voeren, wat 
als gevolg heeft dat in alle ruimtelijke plannen - en dus ook het bestemmingsplan - een 
zogeheten waterparagraaf moet zijn opgenomen. 

De watertoets is een instrument dat er voor zorgt dat bij alle ruimtelijke plannen (landelijk 
én stedelijk gebied) aandacht is voor de kwaliteit en kwantiteit van water. De watertoets is 
verplicht voor alle overheden die waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en 
besluiten hebben. Maar ook als bijvoorbeeld een particulier of ondernemer een vrijstelling 
van het bestemmingsplan nodig heeft, komt de watertoets aan de orde. In het kader van de 
Watertoets wordt contact opgenomen met de waterbeheerder. Dit is de overheid die 
verantwoordelijk is voor het waterbeheer in het plangebied. Meestal het waterschap, soms 
Rijkswaterstaat of de provincie. In dit geval het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 

"Water voorop!" Waterbeheerplan 2010-2015 
Het waterbeheerplan beschrijft in hoofdlijnen de belangrijkste doelen en maatregelen die het 
waterschap de komende zes jaar wil bereiken en uitvoeren. In het plan staat hoe 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor een duurzaam, schoon en veilig 
watersysteem.  

In het waterbeheerplan zijn onder andere de maatregelen voor de KRW vastgelegd. Voor de 
maatregelen geldt een resultaatsverplichting voor eind 2015. De doelen die aan deze 
maatregelen ten grondslag liggen zijn vastgelegd in het Waterplan van de Provincie Utrecht. 

Voor ruimtelijke ontwikkelingen geldt het principe van Duurzaam waterbeheer. Het 
uitgangspunt voor de planontwikkeling is dat het gebied hydrologisch neutraal moet worden 
ontwikkeld met als doel dat de planontwikkeling geen gevolgen heeft voor het grond- en 
oppervlaktewater en de waterkwaliteit. Daarmee wordt geborgd dat de ontwikkeling van het 
gebied met betrekking tot wateraspecten duurzaam is. 
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Waterstructuurvisie (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 2002) 
Water speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. Functies zijn afhankelijk van de 
beschikbaarheid van water. Daarnaast verandert het klimaat. Daarom heeft water in de 
toekomst meer ruimte nodig. In de Waterstructuurvisie presenteert het waterschap zijn 
integrale visie op een duurzaam waterbeheer op de lange termijn. Doelen hierbij zijn: 

a. het gewenste veiligheidsniveau tegen overstroming en wateroverlast is gegarandeerd; 
b. er is sprake van een goede waterkwaliteit;  
c. de ecohydrologische variatie binnen het plangebied is hersteld; 
d. de bodemdaling is verminderd of zo mogelijk stopgezet; 
e. er zijn goede gebruiksmogelijkheden van het plangebied voor verschillende 

maatschappelijke functies; er is voldoende water van voldoende kwaliteit beschikbaar 
om dit mogelijk te maken; 

f. de landschappelijke betekenis van water is behouden of versterkt. 

In de structuurvisie zijn gebiedsspecifieke doelstellingen en maatregelen gedefinieerd. Ook 
staat het streefbeeld voor 2050 beschreven, gebaseerd op de volgende principes: 

 Vasthouden, bergen, afvoeren. 
 Voorkomen, scheiden of schoon maken van vuilemissies. 
 Vergroten zelfvoorzienendheid en duurzame inrichting. 
 Grondwater als ordenend principe. 

Het streefbeeld kan niet los worden gezien van het toekomstige grondgebruik binnen ons 
beheersgebied. Enerzijds vraagt het streefbeeld op een aantal plaatsen om meer ruimte voor 
water. Anderzijds kan het streefbeeld alleen worden bereikt indien het grondgebruik meer op 
waterdoelstellingen wordt afgestemd. Voor de drie belangrijkste functies   wonen/werken, 
landbouw en natuur   is daarom in kaart gebracht of en hoe deze functies passen bij een 
duurzaam waterbeheer. Dit is in combinatie met het streefbeeld vertaald naar een visie op 
het toekomstig gewenste grondgebruik in ons werkgebied.  

Ruimtelijke ontwikkelingen 
Elke ruimtelijke ontwikkeling kan invloed hebben op water. Niet alleen bouwen nabij of op 
een waterkering, maar ook een toename van verhard oppervlak. Een ruimtelijke 
ontwikkeling moet minimaal voldoen aan belangrijkste minimale voorwaarde: "het standstill 
beginsel". Dit beginsel houdt in dat door het plan geen verslechtering van de 
waterhuishouding mag ontstaan. In het kader van een watertoetsproces moeten de gemeente 
en het waterschap zoeken naar kansen om het watersysteem te verbeteren en duurzaam in te 
richten. Voor elke toename van verharding van meer dan 500m2 is een Watervergunning 
nodig. 

Situatie plangebied 
Het voorgenomen plan voor de herinrichting van het gebied 'De Werf' heeft geen 
noemenswaardige wijzigingen in de waterhuishouding tot gevolg. Het plangebied maakt geen 
onderdeel uit van een grondwaterbeschermingsgebied en er is geen waterkering in of nabij 
het gebied aanwezig. Het gebied is in de huidige situatie grotendeels verhard en dit zal in de 
toekomstige situatie min of meer gelijk blijven. Indien de bouwmogelijkheid voor het 
samenkomstgebouw (inclusief kinderopvang) volledig wordt benut is sprake van een 
toename van ruim 900 m². De exacte toename van het verhard oppervlak dient aan de hand 
van de uitgewerkte bouwplannen bepaald te worden. Wanneer blijkt dat de toename groter is 
dan 500 m² dan dient een watervergunning te worden aangevraagd bij Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden. 

De watergangen aan de randen van het plangebied blijven behouden. Het hemelwater wordt 
waar mogelijk in de bodem geïnfiltreerd of direct afgekoppeld op de nabij gelegen 
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watergangen. Om verslechtering van de waterkwaliteit te voorkomen worden bij de bouw 
geen uitlogende (bouw)materialen toegepast, als zink, lood of koper. Ten behoeve van het 
afvoeren van afvalwater worden de nieuwe functies aangesloten op het bestaande gescheiden 
riool. 

Overleg 
Het plan wordt is in het kader van artikel 3.1.1 Bro ter advisering voorgelegd aan Waternet.  

4.9  Verkeer en parkeren 

Verkeer 
Voor de ontsluiting van de verkeersbewegingen ten gevolge van het nieuwe 
samenkomstgebouw wordt in de toekomstige situatie gebruik gemaakt van de reeds 
aanwezige aansluiting op de Kerkweg. Daarnaast wordt bij de herinrichting rekening 
gehouden met de toegangsweg voor onderhoud van de tennisvelden van tennisvereniging LT 
Kockengen. Ook wordt daarbij de bereikbaarheid van de brandweerkazerne en de doorgang 
voor de brandweervoertuigen  gewaarborgd. 

De activiteiten c.q. kerkdiensten van de VEGK vinden momenteel in de sporthal plaats. Deze 
worden verplaatst naar het nieuw te realiseren samenkomstgebouw op de locatie van de 
gemeentewerf. Dit betekent dat er voor wat betreft het gebruik van de ontsluiting op de 
Kerkweg niets wijzigt. Op piekmomenten bezoeken op dit moment maximaal 150 personen 
de kerkdienst. Tijdens de zondagsamenkomst staan er maximaal 35 auto's geparkeerd. De 
bezoekers komen uit Kockengen en de regio. Met het nieuwe gebouw zal dit aantal in de 
toekomst naar verwachting groeien. Uitgaande van een groei van 100 aanwezigen, betekent 
dit op zondagen ten opzichte van de huidige situatie dat het aantal autoverkeersbewegingen 
(70) bij de aansluiting van de Kerkweg met maximaal 50 autoritten zal toenemen.  

De kinderopvang gaat uit van maximaal 50 kindplaatsen. Het aantal 
autoverkeersbewegingen dat door de kinderopvang wordt gegenereerd, bedraagt op 
werkdagen maximaal 80 autoritten. 

Voor wat betreft het aspect verkeer (verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid) vloeien er geen 
belemmeringen voort voor de realisering van de VEGK en de kinderopvang op de locatie van 
de gemeentewerf. 

Parkeren 
Volgens de algeheel geldende parkeernormen is er ruim voldoende parkeercapaciteit (circa 
100 parkeerplaatsen) voor de huidige aanwezige functies: brandweerpost, het jeugdhonk, de 
tennisvereniging, het zwembad, de sporthal en de bibliotheek. De drukste momenten van 
deze functies vallen niet samen. Op basis van de parkeernormen bedraagt (uitgaande van de 
maximale situatie) de parkeerbehoefte voor de VEGK en de kinderopvang 65 
parkeerplaatsen. Het piekmoment van de VEGK vindt plaats op de zondagochtenden. De 
kinderopvang heeft zijn drukste moment op werkdagen tijdens het ochtendspitsuur. 

Vanwege de verschillende aanwezigheidsgraden is er op het drukste moment voldoende 
parkeercapaciteit om in de toekomst te kunnen voorzien in de parkeerbehoefte. Vanwege het 
verschil in aanwezigheidsgraad van de betreffende functies in het gebied, het daardoor niet 
samenvallen van de piekmomenten én bovendien dat er ruim voldoende parkeerplaatsen 
aanwezig zijn, hoeft deze parkeerbehoefte niet fysiek gerealiseerd te worden. Er kan dan ook 
voor de nieuwe functies gebruik worden gemaakt van de nabijgelegen openbare 
parkeerplaatsen. 
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Op het gemeenschappelijke voorterrein worden parkeerplaatsen gerealiseerd voor 
gehandicapten.  

Voor wat betreft het aspect parkeren vloeien er geen belemmeringen voort voor de 
realisering van de VEGK en de kinderopvang op de locatie van de gemeentewerf.  

4.10  Duurzaam bouwen 

Met betrekking tot de toepassing van duurzame en milieuvriendelijke materialen en 
beperking van het energiegebruik kan worden opgemerkt dat daar op uitvoeringsniveau 
aandacht aan zal worden besteed. Bij de werkzaamheden zal waar mogelijk duurzaam 
bouwen in de afweging moeten worden betrokken en gebruik worden gemaakt van GPR 
gebouw. 
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Hoofdstuk 5  Planbeschrijving 

In de toekomstige situatie wordt voor het plangebied 'De Werf' ingezet op een efficiënte 
inrichting en meervoudig gebruik van het gebied. De bestaande brandweerkazerne wordt 
opgenomen evenals het jeugdhonk. Daarnaast wordt de mogelijkheid gecreëerd voor de 
VEGK om een samenkomstgebouw te realiseren met ruimte voor kinderopvang. Het 
afvalpunt wordt verplaatst naar een andere locatie. De verschillende functies zijn vanuit een 
gemeenschappelijk voorterrein bereikbaar. 

De brandweerkazerne betreft een bestaande voorziening. De benodigde buitenruimte voor 
het parkeren en uitrijden, oprollen van slangen en dergelijke, bedraagt circa 200 m² en ligt 
direct naast het gebouw.  

Het jeugdhonk blijft de beschikking houden over een deel van de bestaande gemeenteloods. 
De gemeenteloods zal hiervoor deels worden gesloopt. Een footprint resteert van ca 125  m². 
De goothoogte bedraagt 4,5 m en de bouwhoogte 6,5 m. 

De stedenbouwkundige verandering is met name gericht op het op te richten 
samenkomstgebouw. Dit gebouw heeft hoofdzakelijk een religieuze functie als kerk. 
Daarnaast zullen ook christelijke seminars en sociale en culturele activiteiten in het gebouw 
plaatsvinden. Tevens zal een deel van het gebouw gebruikt worden ten behoeve van 
kinderopvang.  De locatie van dit gebouw bevindt zich aan de rand van het dorp Kockengen, 
direct grenzend aan de polder. In de polder hebben boerderijensembles een vergelijkbaar 
programmaoppervlak. Een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp van het gebouw vormt 
een zorgvuldige inpassing van het gebouw in de omgeving. Dit betekent dat het gebouw een 
boerderij-achtige uitstraling krijgt met schuine dakvlakken en herkenbare gebouwdelen. 
Belangrijke onderdelen van het gebouw zijn de ontmoetingsruimte, de kerkzaal en de 
ruimten voor de kinderopvang. Bij de situering van deze functies wordt gelet op zon- en 
daglichttoetreding en een open en uitnodigend karakter. 

Daarnaast wordt bij het ontwerp rekening gehouden met de omwonenden. Aan de kant van 
de Kerkweg krijgt het gebouw een lage goothoogte en eenzelfde kaphelling als het 
naastgelegen gebouw van de brandweer. Verder wordt de kinderopvang-functie aan de 
zuidkant van het gebouw gesitueerd, zodat geluid van spelende kinderen tot een minimum 
wordt beperkt.  

Voor het parkeren ten behoeve van het jeugdhonk en het samenkomstgebouw wordt 
hoofdzakelijk gebruik gemaakt van de reeds aanwezige parkeerplaatsen voor de sporthal. 
Voor mindervalide bezoekers van het samenkomstgebouw worden twee aparte 
parkeerplaatsen aangelegd. Zonodig worden langs het gemeenschappelijk voorterrein nog 
enkele extra parkeerplaatsen ingepast. De ontsluiting van het gebied loopt via de Sportweg 
en de Kerkweg en is gelijk aan de huidige situatie.   

De landschappelijke inpassing van het terrein wijzigt niet ten opzichte van de huidige 
situatie. De hoogopgaande groenstrook aan de noordkant blijft behouden en zorgt voor een 
passende scheiding met de omgeving.  
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Hoofdstuk 6  Juridische aspecten 

6.1  Algemene juridische opzet 

In dit hoofdstuk worden, voor zover dit nodig en wenselijk wordt geacht, de van het 
bestemmingsplan deel uitmakende regels van een nadere toelichting voorzien. Het accent 
van het bestemmingsplan ligt op het opstellen van een heldere beheerregeling voor het 
gebied. Het bestemmingsplan dient te beschikken over een heldere beheerregeling die de 
handhaafbaarheid van het plan ten goede komt. 

De regels behorende bij dit bestemmingsplan geven inhoud aan de in dit bestemmingsplan 
voorkomende bestemmingen. Ze geven aan waarvoor de gronden en opstallen gebruikt 
mogen worden en wat en hoe er gebouwd mag worden. Bij de opzet van het 
bestemmingsplan is getracht de regeling zo duidelijk en eenvoudig mogelijk te houden. Om 
de eenduidigheid van de bestemmingsplannen voor de gemeente Stichtse Vecht te 
waarborgen, is bij het opstellen van de regels zoveel mogelijk aangesloten bij de systematiek 
van het nieuwe bestemmingsplan voor het dorp Kockengen. Omdat voorliggend 
bestemmingsplan maatwerk betreft is op sommige onderdelen echter afgeweken van deze 
gehanteerde systematiek. Daarnaast is in het bestemmingsplan zoveel mogelijk flexibiliteit 
opgenomen zodat bij de daadwerkelijk uitwerking van de plannen niet direct een conflict 
wordt gecreëerd. 

6.2  Bestemmingen 

6.2.1  Bedrijf 

De brandweerkazerne heeft de bestemming "Bedrijf" gekregen met de nadere aanduiding 
'brandweerkazerne'. Voor de brandweerkazerne is een bouwvlak opgenomen waarbinnen 
conform de op de verbeelding aangegeven maatvoeringen een gebouw aanwezig mag zijn. De 
buitenruimte behorende bij de brandweerkazerne ligt grotendeels in de maatschappelijke 
bestemming omdat deze in zekere zin ook deel uitmaakt van het gemeenschappelijke 
voorterrein.  

6.2.2  Groen 

De groenstrook aan de noordzijde van het plangebied vormt de scheiding met de ten noorden 
gelegen woningen. Om te waarborgen dat deze groenstrook ook daadwerkelijk een groene 
invulling krijgt heeft deze strook de bestemming "Groen" gekregen.  

6.2.3  Maatschappelijk 

De belangrijkste bestemming in dit bestemmingsplan betreft de bestemming 
"Maatschappelijk".  Hierbinnen zijn verschillende functies toegestaan, zoals het 
samenkomstgebouw (met kinderopvang-functie) en het jeugdhonk. Deze functies zijn met 
een aparte aanduiding op de verbeelding opgenomen.  Op de verbeelding staan ook de 
toegestane maatvoeringen aangegeven.  



 26   

bestemmingsplan "De Werf, Kockengen" (ontwerp)  

6.2.4  Water 

De watergangen ten noorden en oosten van het plangebied hebben de bestemming "Water" 
gekregen. Met toekennen van de waterbestemming wordt de waterhuishoudkundige functie 
van deze watergangen gewaarborgd.  
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Hoofdstuk 7  Economische 
uitvoerbaarheid 

Bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 lid 1 sub f 
van het Besluit ruimtelijke ordening onderzoek plaats te vinden naar de financiële 
uitvoerbaarheid van het plan. 

Met dit bestemmingsplan wordt de herinrichting van het gebied  'De Werf' mogelijk gemaakt. 
De gemeente heeft de gronden van deze locatie in eigendom en heeft financiële middelen 
vrijgemaakt om de benodigde onderzoeken voor de bestemmingswijziging uit te laten voeren 
(Bijlage 9). 

Tegemoetkoming in schade 
Het vaststellen van dit bestemmingsplan maakt planologische wijzigingen mogelijk die in 
beginsel aanleiding kunnen geven tot planschade. 

Geen exploitatieplan 
Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat de gemeenteraad bij de vaststelling 
van een bestemmingsplan een exploitatieplan vaststelt tenzij kostenverhaal op een andere 
wijze is verzekerd of er geen sprake is van kostenverhaal. Aangezien de gronden in eigendom 
zijn bij de gemeente is het kostenverhaal verzekerd.  
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Hoofdstuk 8  Maatschappelijke 
uitvoerbaarheid 

8.1  Vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro 

In het kader van het wettelijke verplichte overleg op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit 
ruimtelijke ordening is het ontwerp bestemmingsplan voorgelegd aan de gebruikelijke 
partners, waaronder de provincie Utrecht, het waterschap. 

De reactie van het waterschap (Bijlage 10) is in het plan verwerkt. De provincie Utrecht heeft 
aangegeven dat het plan niet strijd is met de provinciale belangen zoals opgenomen in de 
Provinciale Ruimtelijke Verordening (Bijlage 11). 

8.2  Zienswijzen 

Het ontwerpbestemmingsplan wordt gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegd. 
Binnen deze periode bestaat voor een ieder de mogelijkheid om zijn/haar mening over het 
plan te geven. De resultaten hiervan op het ontwerpbestemmingsplan en de mogelijke 
aanpassingen aan het bestemmingsplan die deze tot gevolg kunnen hebben, zullen hier 
worden vermeld. 
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Bijlagen bij de toelichting 

Bijlage 1  Stedenbouwkundige verkenning 

Bijlage 2  Verslag informatiebijeenkomst 

Bijlage 3  Koopovereenkomst 

Bijlage 4  Doorlopen procedures jeugdhonk 

Bijlage 5  Doorlopen procedures brandweerkazerne 

Bijlage 6  Verkennend bodemonderzoek 

Bijlage 7  Aanvullend grondwateronderzoek 

Bijlage 8  Quickscan flora en fauna 

Bijlage 9  Economische uitvoerbaarheid 

Bijlage 10  Reactie Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden 

Bijlage 11  Reactie provincie Utrecht 
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