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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
Het bestemmingsplan De Werf Kockengen met ID NL.IMRO.1904.BPdewerfKKG-OW01 ongewijzigd 
vaststellen en de zienswijzen beantwoorden zoals in het raadsvoorstel staat verwoord. 
 
 
Samenvatting 
 
Het bestemmingsplan De Werf Kockengen vloeit voort uit een koopovereenkomst met de Volle Evangelie 
Gemeente Kockengen die door de gemeenteraad (van de voormalige gemeente Breukelen) is 
goedgekeurd en waarin is overeengekomen dat de gemeente het stuk grond waarop het huidige 
afvalaanbiedpunt zich bevindt verkoopt aan de VEGK, zodat deze hierop een samenkomstgebouw kan 
realiseren. 
 
 
 
 
Bijlagen 
- koopovereenkomst d.d. 16 december 2010 
- bestemmingsplan De Werf Kockengen 
- zienswijze tennisvereniging LT Kockengen 
- brief VEGK aan tennisvereniging 
- zienswijze hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
 
 
 
Inleiding 
De gemeenteraad (van de voormalige gemeente Breukelen) heeft op 27 januari 2009 de wens geuit voor 
een multifunctioneel gebouw op de gemeentewerf aan de Sportweg te Kockengen, waarin de Volle 
Evangelie Gemeente Kockengen (VEGK) definitief kan worden gehuisvest en waarin de mogelijkheid voor 
kinderopvang wordt geboden. Op 28 juni 2010 is ingestemd met de stedenbouwkundige verkenning en 
het opstellen van een bestemmingsplan voor de Werf. Op 23 november 2010 heeft de gemeenteraad (van 
de voormalige gemeente Breukelen) ingestemd met de koopovereenkomst met de VEGK, welke op 16 
december 2010 is ondertekend.  
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De koopovereenkomst voorziet in de verkoop van een stuk gemeentegrond van 1753 m² voor de 
verkoopprijs van € 227.500,-. Het betreft het stuk grond waarop het huidige afvalaanbiedpunt zich bevindt. 
In de stedenbouwkundige verkenning van 17 mei 2010 is ervan uitgegaan dat dit afvalaanbiedpunt binnen 
de Werf zou worden verplaatst. In de raadsvergadering van 3 juli 2012 is uw raad op de hoogte gesteld 
van de laatste ontwikkelingen en heeft uw raad ingestemd met een alternatieve locatie voor het 
afvalaanbiedpunt en een gewijzigde opzet voor het jeugdhonk (huisvesten in bestaande voormalige 
gemeenteloods). Het onderhavige bestemmingsplan behelst het bestemmen van de bestaande 
brandweerkazerne, het definitief bestemmen van het bestaande jeugdhonk en het opnemen van een 
bestemming ten behoeve van de realisatie van een samenkomstgebouw waarin ook een 
kinderopvangfunctie (250 m²) is voorzien.  
 
Het bestemmingsplan De Werf Kockengen heeft vanaf 15 juni 2012 gedurende 6 weken ter visie gelegen. 
Er zijn zienswijzen ingediend door de naastgelegen tennisvereniging LT Kockengen en het 
hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.  
 
Argumenten 
Het nieuwe samenkomstgebouw kan multifunctioneel worden gebruikt. Het gebouw zal voornamelijk in 
gebruik zijn als kerk. Daarnaast zullen seminars worden georganiseerd en is ondergeschikte detailhandel 
(boekentafel met verkoop literatuur) toegestaan. Het gebouw kan ook worden verhuurd voor sociale en 
culturele activiteiten. Daarnaast kan een deel van het gebouw worden verhuurd ten behoeve van 
kinderopvang. 
 
De tennisvereniging wil geen beperkingen ondervinden in haar activiteiten tengevolge van de komst van 
het samenkomstgebouw. In de huidige situatie maakt de tennisvereniging voor het onderhoud aan de 
tennisvelden gebruik van de ontsluiting die over de te verkopen grond loopt. In de nieuwe situatie zal 
gebruik moeten worden gemaakt van de bestaande hoofdingang. In overleg met de tennisvereniging dient 
een aantal aanpassingen (hekwerk en straatwerk) aan het tennispark plaats te vinden. De kosten komen 
ten laste van het project.  
 
De zienswijze van het waterschap is gericht op de compensatieverplichting in het kader van de 
watervergunning. In de huidige situatie is het terrein van het afvalaanbiedpunt deels verhard en deels 
onverhard. In de nieuwe situatie zorgt het plan voor een toename van verhard oppervlak. Voor de 
versnelde afvoer van regenwater die daarvan het gevolg is, dient compensatie plaats te vinden. In overleg 
met het waterschap kan deze compensatie plaatsvinden op gemeentelijk eigendom, binnen hetzelfde 
peilvak, door verbreding van de watergang die evenwijdig is gelegen aan de Heijcop. 
 
Op 22 januari 2008 is tijdelijke vrijstelling verleend in de zin van artikel 19 lid 3 WRO (oud) voor het 
ingebruik nemen van een deel van de op de Werf gelegen voormalige gemeenteloods als jeugdhonk. Op 
29 oktober 2009 is hierover met de vereniging jeugdhonk Kockengen een tijdelijke huurovereenkomst 
gesloten. Het onderhavige bestemmingsplan voorziet in het definitief bestemmen van het jeugdhonk. 
Ondergeschikte horeca-activiteiten zijn hierbij toegestaan.  
 
Communicatie 
De voormalige gemeente Breukelen heeft omwonenden van de Werf Kockengen op diverse momenten 
geïnformeerd over de komst van het samenkomstgebouw. Voorafgaand aan de tervisielegging van het 
ontwerpbestemmingsplan heeft de VEGK het schetsontwerp van het samenkomstgebouw aan 
omwonenden gepresenteerd. Geen van de omwonenden heeft een zienswijze ingediend. 
Financiën en risico’s 
De gemeenteraad van de voormalige gemeente Breukelen heeft in haar vergadering van 23 november 
2010 voor het project gemeentewerf Kockengen een krediet beschikbaar gesteld van € 377.500,-. Naast 
de inkomsten uit grondverkoop van € 227.500,- is een extra bedrag gereserveerd van € 150.000,-.  
 
Naast inkomsten uit de grondverkoop en verhuur zijn er ook uitgaven: 
- de alternatieve locatie voor het afvalbrengpunt kost € 13.500,- per jaar; 
- de gedeeltelijke sloop en afbouw van het jeugdhonk inclusief asbestsanering kost € 45.000,-; 
- de kosten voor de aanpassingen van het tennispark bedragen € 4.253,-; 
- de kosten voor (de onderbouwing van) het bestemmingsplan bedragen € 8.500,-; 
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- de kosten voor het treffen van de bodemsaneringsmaatregelen bedragen € 50.000,-. 
 
Daarnaast dienen nog kosten te worden gemaakt voor een (fraaie) herinrichting van het voorterrein en het 
hierop aanbrengen van twee invalide parkeerplaatsen. Dekking van de kosten vindt plaats ten laste van 
de grondexploitatie. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat de koopovereenkomst door partijen niet 
kan worden nageleefd. Ook de haalbaarheid van het bestemmingsplan is voldoende aangetoond. 
 
Vervolg 
Na vaststelling van het bestemmingsplan zullen de werkzaamheden verder ter hand worden genomen en 
kan de VEGK een aanvraag om omgevingsvergunning indienen voor het samenkomstgebouw. 
 
 
13 november 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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