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Hoofdstuk 1  Inleiding 

 

1.1  Aanleiding en doelstelling 

De initiatiefnemer is voornemens om een kas die staat op het perceel Kerkplein 5a te Stichtse 
Vecht (waar de gemeente Breukelen per 1 januari 2011 in is opgegaan) te slopen. Op de plaats 
van de kas wordt een nieuwe woning gebouwd. Daarnaast wordt een deel van een schuur en 
een stuk grond van het perceel Voorstraat 10 toegevoegd aan het perceel van Kerkplein 5a. 
Het bouwen van een extra woning op het perceel past niet in het vigerende bestemmingsplan 
'Kockengen Dorp 1977'. Daarom is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk is. 

1.2  Begrenzing plangebied 

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom van het dorp Kockengen. Het plangebied is 
gelegen aan het Kerkplein. De woning aan de westkant van het perceel grenst aan de 
Voorstraat. De ontsluiting van het perceel is via het Kerkplein naar de Voorstraat. 

Figuur 1. Ligging plangebied in Kockengen (Bron: google maps) 
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1.3  Geldend bestemmingsplan 

Op dit moment is de bestemming van het perceel geregeld in het bestemmingsplan 
'Kockengen Dorp 1977'. In dit plan geldt voor het perceel de bestemming 'Tuinen en erven'. 
Voor de bestemming 'Tuinen en erven' geldt dat er een hoofdgebouw met behorende 
bouwwerken en open terrein mogelijk is. Daarnaast valt het perceel binnen het beschermd 
dorpsgezicht.  

 

Figuur 2. Globale begrenzing plangebied 

1.4  Opzet bestemmingsplan en toelichting 
 Hoofdstuk 2 gaat in op de wijze waarop de omgeving van het plangebied in het verleden 

is ontstaan en hoe het zich heeft ontwikkeld tot de huidige situatie. Tevens wordt de 
toekomstige situatie weergegeven.  

 In hoofdstuk 3 bevat een samenvatting van het ruimtelijk relevante beleid op provinciaal, 
regionaal en gemeentelijk niveau. 

 Hoofdstuk 4 komen de planologische en milieutechnische randvoorwaarden aan de orde, 
waar het plan aan moet voldoen. 
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 Hoofdstuk 5 geeft weer op welke wijze de regels zijn opgebouwd. 
 In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid 

van het plan.
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Hoofdstuk 2  Beschrijving bestaande en 
toekomstige situatie 

2.1  Ontstaansgeschiedenis 

Het dorp Kockengen is ontstaan tussen de twee noord-zuidgerichte 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 dorpskern.  

Met het opwaarderen van het Kerkpad naar de Kerkweg is het dorp zich gaan uitbreiden. 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). 

2.2  Ruimtelijke beschrijving 

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 een dergelijke 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.  

2.3  Het plangebied en haar omgeving 

Het plangebied ligt in de bebouwde kom van Kockengen tussen Heicop en Bijleveld. Op 50 m 
afstand van het perceel ligt de ontginningsdijk de Heicop. De Heicop is aangewezen als 
Ecologische Verbindingszone (EVZ). Het perceel is gelegen aan het Kerkplein. Aan het plein 
staan een kerk en diverse andere woningen. 
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Figuur 3. Globale begrenzing plangebied (Bron: google maps) 

2.4  Toekomstige situatie 

De initiatiefnemer heeft de wens om de kas in het plangebied te vervangen voor een woning. 
De entree van het perceel is aan het Kerkplein. Een deel van de schuur en de grond van het 
perceel Voorstraat 10 zal worden toegevoegd aan het perceel van Kerkplein 5a. Figuur 4 geeft 
een beeld van de toekomstige woning. De goothoogte van de woning zal 3 m bedragen en de 
bouwhoogte 8 m.  

 

 

Figuur 4. Schetsplan nieuwe woning 



 11   

bestemmingsplan "Kerkplein 5a, Kockengen" (ontwerp)  

Hoofdstuk 3  Beleidskader 

Dit hoofdstuk geeft een beknopt overzicht van het ruimtelijk relevante beleid voor het 
voorliggende bestemmingsplan op provinciaal en gemeentelijk schaalniveau. De schaal van 
het plangebied is dusdanig klein dat het nationale beleid niet direct is door te vertalen naar 
het plangebied. Daarnaast is het zo dat de uitgangspunten uit beleidstukken van het rijk 
veelal verwerkt worden in provinciale en gemeentelijke beleidstukken. Dit geldt ook voor de 
gemeente Stichtse Vecht (waar de gemeente Breukelen per 1 januari 2011 in is opgegaan). 
Het vastgelegde beleid vormt het kader voor het gemeentelijke beleid in dit bestemmingsplan 
en geeft de bandbreedte weer waarbinnen de gemeentelijke gebiedsvisie ontwikkeld kan 
worden.  

3.1  Provinciaal beleid 

3.1.1  Streekplan Utrecht 2005-2015 

Het “Streekplan Utrecht 2005-2015”, vastgesteld door Provinciale Staten op 13 december 
2004, verwoordt het provinciale beleid voor wat betreft de ruimtelijke ordening van Utrecht. 
Het streekplan Utrecht is door de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening per 1 
juli 2008 van rechtswege een structuurvisie geworden. Een van de hoofdbeleidslijnen uit het 
streekplan is 'zorgvuldig ruimtegebruik'. Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet de ruimte 
zorgvuldig benut worden. Bij nieuwbouw geeft de provincie voorkeur aan inbreiding en 
intensivering. In de kleine kernen gaat het hierbij met name om creatieve inbreiding om 
hiermee het landelijk gebied zo veel mogelijk open te houden. Er wordt gestreefd naar een zo 
compact mogelijke bebouwingskern die wordt begrensd door rode contouren.  

Figuur 5. Rode contour  
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3.1.2  Beleidslijn nieuwe Wro 

Om het Streekplan 2005-2015 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 naar een provinciale structuurvisie met behulp van de "Beleidslijn 
nieuwe Wro". Wanneer gesproken wordt over het Streekplan, bedoeld men het voormalig 
geldende streekplan. Samen met de handleiding bestemmingsplannen 2006, die overigens 
ook met behulp van de Uitvoering Beleidslijn nieuwe Wro beleidsneutraal is omgezet, vormt 
het Streekplan het beoordelingskader voor gemeentelijke ruimtelijke plannen in brede zin. 

3.1.3  Provinciale Ruimtelijke Verordening 

In de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV), door Provinciale Staten van Utrecht 
vastgesteld op 21 september 2009, is opgenomen hoe in bestemmingsplannen omgegaan 
moet worden met het provinciaal belang. De PRV bevat instructienormen, die kaderstellend 
zijn voor het opstellen van bestemmingsplannen (bijvoorbeeld dat de waarden van natuur en 
landschap beschermd moeten worden, maar niet de wijze waarop). Doel van de verordening 
is om provinciale belangen op het gebied van ruimtelijke ordening te laten doorwerken naar 
het gemeentelijk niveau. 

Het instrument van de provinciale verordening is weliswaar nieuw, maar het provinciale 
beleid is niet veranderd. De Provinciale Ruimtelijke Verordening vindt haar oorsprong dan 
ook in het Streekplan.  

3.1.4  Conclusie 

De provincie ziet inbreiding in de kleine kernen als een oplossing om het landelijk gebied zo 
onbebouwd mogelijk te houden. De nieuw te bouwen woning komt binnen de bebouwde kom 
en de rode contouren te staan. De ruimte binnen de bebouwde kom wordt hiermee 
zorgvuldig benut.  

3.2  Gemeentelijk/lokaal beleid 

3.2.1  LOP Breukelen-Loenen (2008) 

Het landschapsontwikkelingsplan (LOP) van de voormalige gemeenten Breukelen en Loenen 
is een integraal plan. In het plan is aandacht voor alle landschappelijke aspecten, zoals 
cultuurhistorie, landbouw en recreatief gebruik. Het doel van het LOP is om een visie van het 
buitengebied van de gemeenten voor de komende 15 jaar te schetsen. Hierbij is het 
uitgangspunt dat het landelijk karakter van het Groene Hart behouden blijft. Daarnaast zijn 
in het LOP landschappelijke randvoorwaarden gesteld aan nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe 
ontwikkelingen ten aanzien van landschap en natuur worden gestimuleerd. Hierbij staat het 
behouden, versterken en ontwikkelen van de landschappelijke identiteit voorop.  
 
Het plangebied valt in het deelgebied 'Veenweidelandschap-West'. Kwaliteiten in dit gebied 
zijn onder andere: 

 een open veenweidelandschap met cultuurhistorische meervoudige opeenvolgende 
slagenverkaveling (cope), sloten en weteringen; 

 karakteristieke halfopen bebouwingslinten met ieder een eigen opbouw van weg-, erf- en 
kavelgrensbeplanting, sloten en uitzichten op de polders; 
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 bijzondere en beschermde dorpskern Kockengen. 

3.2.2  Woonvisie Breukelen 2008-2012 

Het beleid van de woonvisie is er op gericht om waar nodig de werking van de lokale 
woningmarkt te verbeteren. De aandacht in het beleid wordt voornamelijk gevestigd op 
ouderen en starters op de woningmarkt. Zo werkt de voormalige gemeente mee aan 
initiatieven die ertoe bijdragen dat ouderen zo lang mogelijk in hun woning blijven wonen. 
Het woonbeleid heeft de volgend beleidsdoelen: 

 passend huisvesten van de inwoners in de diverse kernen van Breukelen; 
 bieden van gevarieerde en duurzame woonmilieus; 
 in stand houden van het bestaande voorzieningenniveau; 
 behoud van het groene karakter.  

3.2.3  Welstandsnota (2004) 

De voormalige gemeenten (Breukelen en Loenen) en de gemeente Abcoude hebben een 
gezamenlijke welstandsnota opgesteld. In deze nota wordt ingegaan op de samenhang tussen 
de landschappelijke waarden en de karakteristieke architectuur van de bebouwing langs de 
Vecht, Angstel en Gein. De gemeenten hanteren hierbij een gebiedsgerichte benadering om 
de diversiteit in bebouwing te bewaren en te stimuleren, met name voor de beschermde 
gezichten en landschappen langs de waterlopen.  

De bebouwing van het dorp Kockengen is gevarieerd. De bebouwing staat dicht op elkaar en 
heeft een verspringende rooilijn. De dorpskern is aangewezen als beschermd dorpsgezicht 
Hiervoor gelden specifieke bouwcriteria.  

3.2.4  Conclusie 

Uit zowel het LOP, de Woonvisie en de Welstandsnota komt het beschermd dorpsgezicht van 
Kockengen naar voren. Het plangebied ligt binnen het aangewezen gebied beschermd 
dorpsgezicht. Hier is bij het ontwerp van de woning rekening gehouden. 
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Hoofdstuk 4  Planologische en 
milieutechnische randvoorwaarden 

Het al dan niet voldoen aan verschillende planologische en milieutechnische 
randvoorwaarden en uitgangspunten is bepalend voor de vraag of een nieuw 
bestemmingsplan ook daadwerkelijk uitvoerbaar is. In dit hoofdstuk wordt de 
uitvoerbaarheid van het onderhavige bestemmingsplan getoetst op planologische en 
milieutechnische randvoorwaarden.  

4.1  Archeologie 

4.1.1  Archeologie 

Op basis van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (2007) is de overheid verplicht 
om bij het vaststellen van ruimtelijke plannen ook de archeologische (verwachtings) waarden 
bij de planvorming te betrekken. De voormalige gemeente Breukelen heeft samen met de 
gemeenten Maarssen, Loenen en Abcoude een archeologische beleidsadvieskaart opgesteld. 
De beleidsadvieskaart geeft aan hoe bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen om moet worden 
gegaan met de archeologische waarden. In het figuur is het plangebied aangegeven (rode 
stip). Aangezien er sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling die groter is dan 50 m2  en 
grond dieper dan 30 cm wordt geroerd en het plangebied ligt binnen een zone die is 
aangemerkt als een archeologisch monument is een archeologisch onderzoek noodzakelijk.  
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Figuur 5. Uitsnede archeologische beleidsadvieskaart  
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Het archeologisch onderzoek (Rapportnummer: V853, definitief versie 2.0, d.d. 25-03-201, 
zie Bijlage 1) is uitgevoerd door Vestigia uit Amersfoort. Hieruit blijkt dat: 

Bij het booronderzoek is een antropogene laag aangetroffen met een dikte van ten minste 60 
cm tot meer dan 200 cm. Deze laag is geïnterpreteerd als een ophogingslaag die in de loop 
van de Nieuwe tijd is ontstaan. Slechts in 1 boring was het mogelijk om tot in de natuurlijke 
bodem te boren. De aangetroffen afzettingen (sterk kleiig veen tot sterk humeuze klei) 
duiden erop dat het plangebied gelegen is naast de Spengen stroomgordel. Op basis van het 
karakter van het landschap in het verleden zoals dat uit het resultaat van het booronderzoek 
wordt afgeleid, wordt de kans op het aantreffen van bewoningssporen uit de periode IJzertijd 
tot en met de Vroege Middeleeuwen klein geacht. De hoge verwachting voor wat betreft 
bewoningssporen uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd, daterend van vóór de 
ophogingslaag, blijft bestaan. Dergelijke sporen kunnen onder het ophogingspakket nog in 
tact aanwezig zijn. 

Conclusie 
Op basis van het archeologisch booronderzoek blijkt dat archeologische resten vanaf de Late 
Middeleeuwen aanwezig kunnen zijn. De mogelijk aanwezige resten kunnen worden 
verstoord wanneer geheid wordt en bij het uitgraven van de funderingsbalken. De 
bodemroerende ingrepen hebben hoofdzakelijk een beperkte diepte hebben van 60 cm 
beneden maaiveld. De bodemingrepen vormen dus naar verwachting geen directe bedreiging 
voor mogelijke archeologische resten. Omdat het uitsluiten van een archeologische vondst 
echter nooit uit te sluiten is, wordt door de Milieudienst Zuid-Oost Utrecht geadviseerd een 
Archeologische Begeleiding (KNA protocol Proefsleuven) uit te voeren op basis van een door 
het bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen (PvE). Indien tijdens de begeleiding 
archeologische resten worden aangetroffen kan een doorstart worden gemaakt naar een 
Archeologische Begeleiding(KNA protocol Opgraven).  

De uitvoering van het geadviseerde proefsleuvenonderzoek kan pas worden uitgevoerd nadat 
de bestaande bebouwing is gesloopt. De bestemmingsplanprocedure moet dan ook eerst zijn 
afgerond voordat daadwerkelijk overgegaan kan worden naar het proefsleuvenonderzoek. 
Om er voor te zorgen dat het proefsleuvenonderzoek ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd 
krijgt het plangebied een archeologische dubbelbestemming. Binnen deze 
dubbelbestemming is een regeling opgenomen waarmee de archeologische waarden worden 
beschermd.  

Het aspect archeologie vormt, met inachtneming van de beschreven aanpak, geen 
belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.  

4.1.2  Cultuurhistorie 

Behalve een waardevol bodemarchief kan er ook sprake zijn waardevolle bebouwing. Het kan 
daarbij 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. Het vertalen van deze 
regelgeving in het bestemmingsplan zou tot dubbele regelgeving leiden, hetgeen ongewenst 
is. 

Er bevinden zich geen monumentale panden binnen het plangebied.  
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4.2  Bodem 

In het kader van de onderzoeksplicht van artikel 9 Bro dient onder andere de 
bodemgesteldheid in het plangebied in beeld te worden gebracht. Onderzocht moet worden 
of de bodem verontreinigd is en wat voor gevolgen een eventuele bodemverontreiniging heeft 
voor de uitvoerbaarheid van het plan. Een nieuwe bestemming mag doorgaans pas worden 
opgenomen als is aangetoond dat de bodem geschikt (of geschikt te maken) is voor de nieuwe 
of aangepaste bestemming. 

Aangezien in voorliggend bestemmingsplan de gronden worden gewijzigd naar de 
woonbestemming is een bodemonderzoek noodzakelijk. Door Milieudienst Noord-West 
Utrecht is, namens de gemeente Stichtse Vecht, aan Grondslag BV opdracht verleend voor 
het uitvoeren van een aanvullend bodemonderzoek (zie Bijlage 2) op het perceel Kerkplein 5a 
te Kockengen. Dit aanvullende onderzoek is een vervolg op de resultaten van het verkennend 
bodemonderzoek opgesteld door NIPA Milieutechniek BV op15 februari 2011. De gegevens 
van het verkennende bodemonderzoek zijn, indien relevant, in het aanvullende 
bodemonderzoek verwerkt.  

Op basis van de uitkomsten van het aanvullende bodemonderzoek en de uitkomsten van het 
verkennend onderzoek dat  uitgevoerd door NIPA Milieutechniek BV kan worden 
geconcludeerd dat er op het perceel maximaal matige verhogingen aan lood en/of zink zijn 
aangetoond. De interventiewaarden worden niet overschreden. In het grondwater zijn 
maximaal lichte verhogingen gemeten. Op het perceel is visueel geen asbestverdacht 
materiaal in of op de bodem aangetroffen. Opmerkelijk is dat diverse boringen, zowel tijdens 
het verkennend als het aanvullend onderzoek, zijn gestuit op ondoordringbare lagen. Het is 
niet bekend hoe deze lagen in de bodem terecht zijn gekomen. 
Geconcludeerd kan worden dat er op het perceel maximaal matige verhogingen aanwezig zijn 
en dat er derhalve geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Wel blijkt 
dat in monsters van de bovengrond de gehalten hoger zijn dan voor de functieklassen 
'wonen' is toegestaan. Het betreft in veel gevallen klasse 'industrie'. 

De bodemkwaliteit voldoet dan ook niet aan de norm die hoort bij een woonbestemming. 
Voordat daadwerkelijk begonnen wordt met de bouwwerkzaamheden dient de bodem (in 
ieder geval de bovenste 0,5 meter) geschikt te zijn voor de woonfunctie. Voor het geschikt 
maken van de verontreinigde bovenste laag van 0,5 meter dient een plan van aanpak 
opgesteld te worden. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen worden 
bodemvoorwaarden gesteld verwijzend naar dit benodigde plan van aanpak.  

4.3  Externe veiligheid 

In het kader van externe veiligheid worden in hoofdzaak drie mogelijke risicobronnen 
onderscheiden: 

 inrichtingen; 
 vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het water en per spoor; 
 buisleidingen. 

In de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen inrichtingen, vervoerroutes van 
gevaarlijke stoffen of buisleidingen die op basis van het Besluit Externe Veiligheid (BEVI 
2004) een potentiële belemmering zouden kunnen vormen voor de voorgestelde 
ontwikkeling 

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de ontwikkeling van het plan.  
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4.4  Natuur en ecologie 

De bescherming van de natuur is in Nederland wettelijk geregeld in de 
Natuurbeschermingswet 1998, die in 2005 werd herzien, en de Flora- en faunawet uit 2002. 
Middels deze wetten, en aanvullende regelgeving hierop, wordt de natuur beschermd op 
basis van gebieds- en soortenbescherming. 

4.4.1  Gebiedsbescherming 

Op een ruimtelijk plan, zoals een bestemmingsplan, kunnen de volgende als zodanig 
aangewezen gebieden van invloed zijn: 

 Natura 2000; 
 beschermde Natuurmonumenten; 
 Ecologische Hoofdstructuur 

Voor het plangebied is alleen de Ecologische Hoofdstructuur van toepassing. 
 

Ecologische Hoofdstructuur 
Door nieuwe natuur te ontwikkelen kunnen bestaande natuurgebieden met elkaar worden 
verbonden. Zo kunnen planten zich over verschillende natuurgebieden verspreiden en dieren 
van het ene naar het andere gebied gaan. Het totaal van al deze gebieden en de verbindingen 
ertussen vormt de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van Nederland. 

De Heicop, die langs het plangebied loopt, is aangewezen als onderdeel van de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS). Op de plek waar de nieuw te bouwen woning komt, heeft altijd een 
kas gestaan. Er zullen binnen het plangebied geen veranderingen plaatsvinden die een effect 
hebben op de EHS. 

4.4.2  Soortbescherming 

De Flora- en faunawet regelt de bescherming van in het wild voorkomende inheemse planten 
en dieren. In de wet is geregeld dat ruimtelijke plannen met mogelijke gevolgen voor 
beschermde planten en dieren getoetst dienen te worden aan de algemene 
verbodsbepalingen. Bij geconstateerde overtreding moet onderzocht worden of er 
maatregelen genomen kunnen worden om dit te voorkomen, of de gevolgen voor beschermde 
soorten te verminderen. 

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. 

Voorliggend bestemmingsplan maakt de bouw van een woning mogelijk. De huidige kas 
beslaat het gehele oppervlak van het plangebied. Er zullen daarom op dit moment geen 
bijzondere natuurwaarden aanwezig zijn. De woning zal niet de oppervlakte van het gehele 
perceel innemen. Hierdoor wordt de ruimte voor flora en fauna groter.  

Dit bestemmingsplan leidt niet tot negatieve invloed op de EHS en leidt niet tot schade aan 
beschermde soorten. Er behoeft geen flora- en faunaonderzoek te worden uitgevoerd. 
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4.5  Geluid 

Algemeen 
In de Wet geluidhinder (1997) staat dat voor een bestemmingsplan inzichtelijk moet worden 
gemaakt welke geluidsbronnen in het gebied aanwezig zijn en wat de geluidsbelasting is voor 
woningen en andere gevoelige bestemmingen. Onder geluidsgevoelige bestemmingen wordt 
verstaan:  

 woningen; 
 onderwijsgebouwen; 
 ziekenhuizen en verpleeghuizen; 
 bij Algemene Maatregel van Bestuur aan te wijzen andere gezondheidszorggebouwen 

dan ziekenhuizen en verpleeghuizen (verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, 
medische centra, poliklinieken en medische kinderdagverblijven); 

 terreinen die behoren bij andere gezondheidsgebouwen dan algemene, categorale of 
academische ziekenhuizen, alsmede verpleeghuizen, voor zover deze bestemd zijn of 
worden gebruikt voor de in die gebouwen verleende zorg; 

 woonwagenstandplaatsen. 

Op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) zijn er drie geluidsbronnen waarmee bij de 
vaststelling van bestemmingsplannen rekening gehouden dient te worden: wegverkeer-, 
railverkeer- en industrielawaai. 

Het plangebied ligt in een gebied waar de maximum snelheid voor verkeer 30 km/uur 
bedraagt. Voor wegen/gebieden waar een maximale snelheid van 30 km/uur geldt zijn geen 
geluidzones aanwezig en zijn derhalve vrij van toetsing. De locatie Kerkplein 5a ligt verder 
niet in de nabijheid van een spoorweg. Daarnaast zijn er in de omgeving van Kerkplein 5a 
geen bedrijven waar de toekomstige woning de beperkende factor kan gaan vormen voor de 
toegestane geluidsproductie bij de bedrijfsvoering.  Het aspect geluid vormt geen 
belemmering voor dit bestemmingsplan.  

4.6  Luchtkwaliteit 

In de Wet luchtkwaliteit (2007) (de wijziging van de Wet milieubeheer op het gebied van 
luchtkwaliteitseisen) is bepaald dat bepaalde projecten met getalsmatige grenzen 'niet in 
betekenende mate' (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze mogen zonder 
toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Onder de bepaalde 
projecten met getalsmatige grenzen valt bijvoorbeeld te denken aan de realisatie van nieuwe 
woonwijken tot 1.500 woningen met één ontsluitingsweg of 3.000 woningen met twee 
ontsluitingswegen. Een project draagt NIBM bij aan de luchtverontreiniging als de 3% grens 
niet wordt overschreden. De 3% grens is gedefinieerd als 3% van de grensvoorwaarde voor de 
jaargemiddelde concentratie van fijnstof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). 
Luchtkwaliteitseisen vormen onder de Wet luchtkwaliteit geen belemmering voor ruimtelijke 
ontwikkeling als: 

 er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; 
 een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt; 
 een project 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging. 

Het onderhavige project voldoet met de bouw van één woning ruim aan de NIBM grens en 
draagt dus niet in betekenende mate bij aan de luchtverontreiniging. Nadere toetsing van het 
project is niet noodzakelijk. 

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de ontwikkeling van het plan. 
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4.7  Waterparagraaf 

Water en ruimtelijke ordening hebben veel met elkaar te maken. Het aanwezige 
watersysteem vormt een belangrijke randvoorwaarde voor wat in een bepaald gebied wel of 
juist niet mogelijk is en stelt daarmee eisen aan de inrichting van de beperkte ruimte.  

De watertoets is een instrument om te komen tot een juiste afstemming tussen water en 
ruimtelijke ordening. De watertoets heeft tot doel om in een vroegtijdig stadium een 
samenhangend beeld te geven van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met 
ruimtelijk relevante aspecten van duurzaam waterbeheer en biedt de mogelijkheid om alle 
relevante partijen te betrekken bij het opstellen van een wateradvies. Dat advies omvat alle 
waterhuishoudkundige aspecten: veiligheid, wateroverlast, waterkwaliteit en verdroging. 

4.7.1  Beleid Hoogheemraadschap 

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft voor de periode 2010-2015 het 
Waterbeheerplan 'Water Voorop!' vastgesteld. 

In het waterbeheerplan staat in grote lijnen het waterbeheer voor de komende zes jaar 
beschreven. Het plan bevat alle taakvelden van het waterschap: de zorg voor schoon water, 
veilige dijken en droge voeten. Ook staat beschreven hoe het Hoogheemraadschap deze taken 
het beste binnen de leef- en werkomgeving kunnen uitvoeren, samen met diverse andere 
organisaties. In het beheerplan staan ambities en doelen voor 2010 tot en met 2015. 

Het Waterbeheerplan 2010-2015 ‘Water Voorop’ bestaat uit drie delen: 

 Strategie 
In het deel strategie wordt beschreven hoe ingespeeld wordt op maatschappelijke 
ontwikkelingen als klimaatverandering en verstedelijking. In het plan worden de visie 
voor de lange termijn en ambities voor de planperiode beschreven. Dit vormt de basis 
voor de uitvoeringsstrategie. 

 Beleids- en uitvoeringsplan 
In het beleids- en uitvoeringsplan zijn de ambities uit het strategisch deel vertaald naar 
de beleidsthema’s en zeven vernieuwende projecten. Per thema en vernieuwend project 
zijn de belangrijkste doelen en maatregelen opgenomen die in de planperiode genomen 
worden. Beleidsthema’s zijn: 
1. Veiligheid 
2. Voldoende water 
3. Schoon water 
4. Recreatie, landschap en cultuurhistorie 

 Vernieuwende projecten 
De vernieuwende projecten hebben als doel het toekomstige waterbeheer een impuls te 
geven. Hierbij gaat het om urgente vraagstukken, complexe samenwerking met andere 
maatschappelijke partijen en een groot waterschapsbelang met een grote impact op de 
lokale bevolking en het bedrijfsleven. 

De Europese Kaderrichtlijn Water 
Tenslotte bevat het waterbeheerplan een achtergronddocument over de Europese 
Kaderrichtlijn Water, een richtlijn voor schoon water. Dit achtergronddocument bevat de 
verplichte uitwerkingen van de Europese Kaderrichtlijn Water en afspraken tussen 
overheden die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze Europese richtlijn. 
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4.7.2  Gemeentelijke rioleringsplan Breukelen 2008-2012 

Voor het afvoeren van afvalwater en de verwijdering van overtollig hemelwater is een goed 
werkend rioolstelsel van essentieel belang. De aanleg en het onderhoud van het rioolstelsel is 
een gemeentelijk taak (zorgplicht) op basis van de Wet milieubeheer. In verband met deze 
zorgplicht heeft de gemeente een gemeentelijk rioleringsplan opgesteld.   

Het gemeentelijk rioleringsplan beschrijft hoe de gemeente in de genoemde periode haar 
rioleringstaak invulling wil gaan geven. Daarnaast wordt ingegaan op de kwaliteit van het 
rioolstelsel, het doel van een goed rioolstelsel en de voorwaarden voor een effectief 
rioleringsbeheer. 

4.7.3  Checklist voor bouwplannen 

Naast het waterbeheerplan en andere beleidstukken heeft het Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden voor relatief 'kleine' initiatieven een checklist opgesteld. Aan de hand 
van deze checklist kunnen het Hoogheemraadschap en de initiatiefnemer snel inzichtelijk 
krijgen of het initiatief gevolgen heeft voor de waterhuishouding. In Bijlage 3 is de checklist 
opgenomen.  

Uit het vooroverleg met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden blijkt dat het 
voorgenomen plan geen gevolgen heeft voor de waterhuishouding. Het plan voldoet aan de 
belangrijkste voorwaarde "het standstill beginsel". Dit beginsel houdt in dat door het plan 
geen verslechtering van de waterhuishouding ontstaat. 

4.8  Verkeer en parkeren 

Kerkplein 5a is via het Kerkplein ontsloten met de Voorstraat. Het dorp Kockengen is 
ontsloten met de Provinciale weg (N401). Het plangebied kent voldoende ontsluitingswegen. 
In het plan is een parkeerplaats op eigen terrein aangegeven. Hiermee wordt voldoende 
parkeergelegenheid voor de nieuwe woning gerealiseerd. 
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Hoofdstuk 5  Juridische aspecten 

5.1  Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de regels van het bestemmingsplan. De regels vormen 
samen met de verbeelding (plankaart) het juridische deel van het bestemmingsplan. Zowel 
verbeelding als regels voldoen aan de verplichte landelijke standaarden voor de uitwisseling 
en vergelijkbaarheid van digitale bestemmingsplannen (IMRO2008 en SVBP2008). 

5.2  Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen 
In dit artikel is de omschrijving opgenomen van een aantal begrippen, die in de regels is 
gebruikt. 

Artikel 2 Wijze van meten 
Dit artikel geeft aan hoe bij de toepassing van de regels metingen en berekeningen 
plaatsvinden.  

5.3  Bestemmingsregels 

Artikel 3 Wonen 
Het bestemmingsvlak dat in gebruik is voor burgerwoondoeleinden, is bestemd voor 
"Wonen". Binnen het bouwvlak zijn behalve de woningen (en eventuele aan- en uitbouwen 
ook bijgebouwen, tuin en erf toegestaan. Beroep aan huis is binnen de bestemming onder 
voorwaarden mogelijk 

Artikel 4 Waarde- Archeologie 
Dit artikel bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op de gebieden die zijn aangewezen 
als gebied met archeologische waarden. Voor bepaalde activiteiten kan een 
omgevingsvergunning nodig zijn.  

Artikel 5 Waarde- Cultuurhistorie 
Dit Artikel bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op de gebieden die zijn aangewezen 
als gebied met cultuurhistorische waarden. Hier gelden speciale bouwregels.  

5.4  Algemene regels 

Artikel 6 Anti-dubbeltelbepaling 
Dit artikel heeft betrekking op het niet mogelijk maken van dubbele bouw- en 
gebruiksmogelijkheden. 

Artikel 7 Algemene bouwregels 
Hierin staan de algemene bouwregels voor de maatvoering van gebouwen en bouwwerken, 
geen gebouw zijnde. Het gaat onder andere om de goot- en bouwhoogte en dakhellingen. 

Artikel 8  Algemene gebruiksregels 
De gebruiksmogelijkheden die in strijd zijn met het bestemmingsplan worden in dit artikel 
verwoord.  
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Artikel 9 Algemene aanduidingsregels 
Dit artikel bevat een aanduidingsregel voor archeologische monumenten.  

Artikel 10 Algemene afwijkingsregels 
Het artikel geeft aan in welke gevallen Burgemeester en Wethouders mag afwijken van de 
regels in dit bestemmingsplan.  

Artikel 11 Algemene wijzigingsregels 
In dit artikel staat in welke gevallen Burgemeester en Wethouders bevoegd zijn om 
bestemmingen van dit bestemmingsplan te wijzigen.  

5.5  Overgangs- en slotregels 

Artikel 12 en 13 
Deze artikelen bevatten een aantal standaardbepalingen, onder meer met betrekking tot het 
overgangsrecht en de naamgeving van het bestemmingsplan.  
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid 

6.1  Economische uitvoerbaarheid 

Bij de voorbereiding van een ontwerp voor een bestemmingsplan dienen op grond van artikel 
3.1.6 van het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) in de plantoelichting van een 
bestemmingsplan minimaal inzicht te worden gegeven in de uitvoerbaarheid van het plan. 
Tevens is met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening de verplichting 
ontstaan om indien sprake is van ontwikkelingen waarvoor de gemeente redelijkerwijs 
kosten moet maken, ondermeer voor de aanleg van voorzieningen van openbaar nut, deze 
moeten kunnen worden verhaald op de initiatiefnemer c.q. ontwikkelaar. 

Een en ander dient vast te worden gelegd in een exploitatieplan. Een exploitatieplan is alleen 
nodig voor die ontwikkelingen die met het plan mogelijk worden gemaakt en waarvoor, voor 
vaststelling van het bestemmingsplan, geen privaatrechtelijke overeenkomsten wordt 
gesloten. De verplichting tot het opstellen van een exploitatieplan kan in geval van 
wijzigingsbevoegdheden worden doorgeschoven naar het wijzigingsplan.  

Het plan is een particulier initiatief. De kosten zijn voor de initiatiefnemer en er zijn dan ook 
geen kosten voor gemeente. Voor de tegemoetkoming bij optredende planschade is door de 
gemeente een planschadeovereenkomst gesloten met de initiatiefnemer. Gelet op het 
voorgaande kan worden geconcludeerd dat aan de wettelijke vereisten ten aanzien van de 
economische uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan is voldaan. 

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

6.2.1  Vooroverleg conform artikel 3.1.1. Bro 

Het bestemmingsplan is in het kader van het wettelijke verplichte vooroverleg 
overeenkomstig artikel 3.1.1 Bro toegezonden aan de verschillende overlegpartners. Naar 
aanleiding van het vooroverleg zijn reacties ontvangen van: 

 Vrom-Inspectie; 
 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; 
 Provincie Utrecht; 
 Waternet; 
 Milieudienst Noord-West Utrecht; 
 Milieudienst Zuid-Oost Utrecht. 

De binnengekomen reacties zijn samengevat en van een antwoord voorzien in een Nota van 
beantwoording. De wijzigingen als gevolg van het gevoerde vooroverleg zijn in het 
bestemmingsplan doorgevoerd. De Nota van beantwoording is als Bijlage 4 aan het plan 
toegevoegd. 



 26   

bestemmingsplan "Kerkplein 5a, Kockengen" (ontwerp)  

6.2.2  Ontwerp terinzagelegging 

Het ontwerp bestemmingsplan 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 op het ontwerp bestemmingsplan en de mogelijke aanpassingen 
aan het bestemmingsplan die deze tot gevolg kunnen hebben, zullen in een nota zienswijzen 
worden vermeld. 



 27   

bestemmingsplan "Kerkplein 5a, Kockengen" (ontwerp)  

Bijlagen bij de toelichting 
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Bijlage 1  Archeologisch onderzoek  
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Bijlage 2  Bodemonderzoek 
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Bijlage 3  Checklist watertoets 
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Bijlage 4  Nota van beantwoording 
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Regels 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1  plan: 

het bestemmingsplan 'Kerkplein 5a, Kockengen' van de gemeente Stichtse Vecht; 

1.2  bestemmingsplan: 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.1904.BPKerkplein5aKKG-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  achtergevel: 

een van de weg afgekeerde gevel van een hoofdgebouw die parallel of nagenoeg parallel loopt 
aan de voorgevel; 

1.5  achtergevellijn: 

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

1.6  aanduidingsgrens: 

grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.7  bebouwing: 

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

1.8  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; 

1.9  bedrijfsmatige activiteiten in een woning: 

het bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid, 
geheel of overwegend door middel van handwerk, dat door zijn beperkte omvang in een 
woning en daarbij behorende aangebouwde bijgebouwen, met behoud van de woonfunctie, 
kan worden uitgeoefend; 
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1.10  bedrijfsvloeroppervlak: 

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

1.11  beroep aan huis: 

een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, 
therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied, dat door 
zijn beperkte omvang in een woning en daarbij behorende bijgebouwen, met behoud van de 
woonfunctie, kan worden uitgeoefend; 

1.12  bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.13  bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.14  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; 

1.15  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; 

1.16  bouwgrens: 

de grens van een bouwvlak; 

1.17  bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels, bij elkaar behorende bebouwing 
is toegelaten; 

1.18  bouwperceelsgrens: 

de grens van een bouwperceel; 

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 
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voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of 
bedrijfsactiviteit; 

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  kantoor: 

het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte 
mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen; 

1.26  parkeervoorzieningen: 

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

1.27  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; 

1.28  voorgevel: 

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

1.29  voorgevellijn: 

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

1.30  woning: 

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk 
huishouden; 

1.31  zijgevel: 

een van de weg afgekeerde gevel van een hoofdgebouw, niet zijnde de achtergevel of 
voorgevel; 

1.32  zijgevellijn: 

denkbeeldige lijn die strak loopt langs de zijgevel van een gebouw tot aan de perceelsgrenzen. 
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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  afstand tot de bouwperceelsgrens 

tussen de grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die 
afstand het kortst is; 

2.7  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  Wonen 

3.1  Bestemmingsomschrijving  

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. wonen;  
b. beroep aan huis; 
c. tuinen en erven;  

met de daarbij behorende:  

d. hoofdgebouwen met bijbehorende bouwwerken; 
e. parkeervoorzieningen;  
f. nutsvoorzieningen;  
g. groenvoorzieningen.  

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:  

a. het hoofdgebouw mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;  
b. hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd op de hierna aangewezen wijze: 

bouwwijze: ter plaatse van de aanduiding: 

vrijstaand  'vrijstaand' 

c. de goothoogte van hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de 
aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven;  

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

e. de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens of -grenzen, waar het 
hoofdgebouw niet aan een ander hoofdgebouw is aangebouwd, mag niet minder dan 3 m 
bedragen; 

3.2.2  Bijbehorende bouwwerken 

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:  

a. bijbehorende bouwwerken mogen binnen en buiten het bouwvlak worden gebouwd; 
b. aangebouwde bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend aan de achtergevel van het 

hoofdgebouw worden gebouwd; 
c. de bouwhoogte van aangebouwd bijbehorend bouwwerk  mag niet meer bedragen dan 3 

m;  
d. de achterzijde van de aangebouwd bijbehorend bouwwerk mag niet meer dan 3 m achter 

de achtergevellijn van het hoofdgebouw liggen;  
e. van vrijstaande bijbehorende bouwwerken mag de goothoogte niet meer bedragen dan 3 

m en de bouwhoogte niet meer dan 5 m bedragen;  
f. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken, buiten het bouwvlak, mag 

bij elk hoofdgebouw niet meer bedragen dan 1/3 van de gezamenlijke oppervlakte van de 
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bij dat hoofdgebouw behorende gronden, buiten het bouwvlak, doch niet meer dan 
40 m². 

3.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

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

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

bedragen dan 3 m.  

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  Beroep aan huis 

Voor beroepen aan huis gelden de volgende regels:  

a. de woonfunctie dient als hoofdfunctie behouden te blijven;  
b. het vloeroppervlak in gebruik voor kantoor- en/of praktijkruimte of de bedrijfsmatige 

activiteit mag niet groter zijn dan 30% van het bruto vloeroppervlakte van het 
hoofdgebouw en erfbebouwing, met een maximum van 45 m²;  

c. het mag geen horeca of detailhandel betreffen;  
d. op de bij de betreffende woning behorende gronden mag geen buitenopslag van 

goederen plaatsvinden ten behoeve van het aan huis verbonden beroep en/of 
kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;  

e. in de omgeving van de betreffende woning geen onevenredige vergroting van de 
verkeers- en parkeerdruk optreedt, met dien verstande dat:  
1. het parkeren ten behoeve van de beroeps- en bedrijfsactiviteiten op eigen terrein 

dient plaats te vinden;  
2. behoudens in- en uitladen, geen beroeps- en bedrijfsactiviteiten in de openbare 

ruimte rond de betreffende woning plaatsvinden;  
f. het beroep of de activiteit door de bewoner wordt uitgeoefend.  

3.5  Afwijken van de gebruiksregels 

3.5.1  Afwijken gebruiksregels  

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen in afwijking van 
het bepaalde in artikel 3.4.1 onder b tot een maximaal brutovloeroppervlakte van 65 m², mits 
in de omgeving van de desbetreffende woning geen onevenredige vergroting van de verkeers- 
en parkeerdruk optreedt, met dien verstande dat het parkeren ten behoeve van de 
beroepsactiviteiten en/of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten op eigen terrein dient 
plaats te vinden.  
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Artikel 4  Waarde - Archeologie 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het herstel, het behoud en de 
ontwikkeling van de archeologische waarden.  

4.2  Omgevingsvergunning voor uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden 

4.2.1  Verbod 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie' zonder of in 
afwijking van een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders de volgende 
werken of werkzaamheden uit te voeren, over een oppervlakte van 50 m², zulks ongeacht het 
bepaalde bij de andere op deze gronden rustende bestemmingen:  

a. het ontgronden, afgraven en/of anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur, 
dieper dan 0,3 m;  

b. het graven van watergangen en waterpartijen;  
c. het aanleggen van drainage;  
d. het aanleggen van bovengrondse of ondergrondse leidingen en daarmee verband 

houdende constructies, installaties of apparatuur. 

4.2.2  Uitzonderingen  

Het in sublid 4.2.1 gestelde verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 
zijnde, en werkzaamheden: 

a. in het kader van het normale beheer en onderhoud; 
b. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen, mits verricht 

door een ter zake deskundige; 
c. waarmee op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan: 

1. is begonnen, voor zover daarvoor tot dat tijdstip geen omgevingsvergunning was 
vereist; 

2. is of mag worden begonnen krachtens een verleende omgevingsvergunning. 

4.2.3  Voorwaarden  

De vergunning kan slechts worden verleend indien: 

a. de plaats waar werken en/of werkzaamheden zullen worden uitgevoerd voldoende 
archeologisch is onderzocht;  

b. vaststaat dat geen onevenredige afbreuk aan de archeologische waarden wordt gedaan;  
c. dan wel dat afdoende maatregelen zijn getroffen tot behoud of ontwikkeling van die 

waarden of de eventuele bodemvondsten naar elders zijn overgebracht.  

4.2.4  Adviesprocedure  

Burgemeester en wethouders winnen, indien zij advies nodig achten, alvorens omtrent het 
verlenen van een omgevingsvergunning te beslissen, advies in van een door hen aan te wijzen 
deskundige.  
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Artikel 5  Waarde - Cultuurhistorie 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor instandhouding van het beschermd 
dorpsgezicht, zoals bedoeld in artikel 36 van de Monumentenwet 1988. 

5.2  Bouwregels 

5.2.1  Gebouwen 

Op deze gronden gelden ten aanzien van het bouwen de volgende regels:  

a. bij verbouwing en bij herbouw van gebouwen dient de ten tijde van de eerste ter inzage 
legging van het ontwerp van dit bestemmingsplan bestaande goothoogte en bouwhoogte 
gehandhaafd te blijven. Het bouwen dient te geschieden in de naar de weg toegekeerde 
bebouwingsgrens. Regels in dit plan met betrekking tot goothoogten en dakhellingen zijn 
hier niet van toepassing.  

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  Afwijken van de bouwregels 

5.4.1  Bevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen in afwijking van 
het bepaalde in artikel 5.2. 

5.4.2  Adviesprocedure 

Burgemeester en wethouders winnen alvorens omtrent het verlenen van een 
omgevingsvergunning te beslissen, advies in van een door hen aan te wijzen deskundige.  

5.5  Omgevingsvergunning voor uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden 

5.5.1  Verbod 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Cultuurhistorie' zonder of 
in afwijking van een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders de volgende 
werken of werkzaamheden uit te voeren, zulks ongeacht het bepaalde bij de andere op deze 
gronden rustende bestemmingen:  

a. het opslaan of afgraven van gronden, anders dan van tijdelijke aard en strekkende tot 
onderhoud van de betrokken terreinen; 

b. het opslaan van goederen en materialen anders dan van tijdelijke aard en strekkende tot 
onderhoud van de betrokken terreinen en gebouwen; 
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c. het aanleggen van terreinverhardingen en bestratingen noch het wijzigen van bestaande 
terreinverhardingen of bestratingen voor zover van de openbare weg zichtbaar;  

d. het dempen of graven van sloten; 
e. het aanleggen van ondergrondse leidingen en daarmee verband houdende constructies, 

installaties of apparatuur;  
f. het slopen van gebouwen en andere bouwwerken of het slopen van gedeelten daarvan of 

het wijzigen van de voorgevel of de dakconstructie;  
g. het lozen of storten van voorwerpen, stoffen of producten buiten erven van 

bedrijfsgebouwen of woningen, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband 
met het beheer en onderhoud van betrokken gronden en mits van tijdelijke aard;  

h. het rooien van bomen;  
i. het oprichten, wegnemen of verplaatsen van straatmeubilair, voor zover dit niet onder 

bouwwerken is te rangschikken;  

5.5.2  Uitzonderingen  

Het in sublid 5.5.1 gestelde verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 
zijnde, en werkzaamheden: 

a. in het kader van het normale beheer en onderhoud; 
b. waarmee op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan: 

1. is begonnen, voor zover daarvoor tot dat tijdstip geen omgevingsvergunning was 
vereist; 

2. is of mag worden begonnen krachtens een verleende omgevingsvergunning. 

5.5.3  Toelaatbaarheid 

De vergunning kan slechts worden verleend, indien de uitvoering van de aldaar genoemde 
werken of werkzaamheden geen afbreuk doen aan het karakter van de bestemming 'Waarde - 
Cultuurhistorie'. Alvorens burgemeester en wethouders een beslissing nemen op aanvraag 
om een omgevingsvergunning wordt de gemeentelijke monumentencommissie of een 
soortgelijke adviescommissie gehoord.   
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 6  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 7  Algemene bouwregels 

7.1  Algemene bepaling m.b.t. ondergronds bouwen 

7.1.1  Ondergrondse werken 

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

7.1.2  Ondergrondse bouwwerken 

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

a. ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan in 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 worden 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. 

7.2  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. 

7.3  Algemene bepaling over bestaande afstanden en andere maten 

7.3.1  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. 

7.3.2  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. 

7.3.3  Heroprichting 

In het geval van (her)oprichting van gebouwen is het bepaalde in 7.3.1 en 7.3.2 uitsluitend 
van toepassing indien het geschiedt op dezelfde plaats. 
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Artikel 8  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 9  Algemene aanduidingsregels 

9.1  archeologisch monument 

Ter plaatse van de aanduiding 'archeologisch monument' zijn de gronden, behalve voor de 
andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor bescherming van aanwezige 
archeologische waarden. Deze gronden zijn aangewezen als beschermde archeologische 
monumenten waarop het bepaalde in de Monumentenwet 1988 van toepassing is. 
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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. de bestemmingsregels ten aanzien van de hoogte van bouwwerken geen gebouwen 
zijnde, en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve 
van zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot maximaal 40 m, onder de 
volgende voorwaarden binnen de bebouwde kom op sportparken;  
installaties op of aan een gebouw zijn alleen toegestaan: 
1. op hoge gebouwen; bij voorkeur op een plat dak en zo ver mogelijk van een dakrand, 

met dien verstande dat bijzondere en waardevolle gebouwen in beginsel geheel 
dienen te worden ontzien, zonodig in overleg met de monumentencommissie; 

2. tegen gevels aan, wanneer de invloed van die installaties geen afbreuk doen aan de 
aanwezige kwaliteiten; 

g. 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 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 'Kerkplein 5a, Kockengen'. 

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

 

De voorzitter,    De Raadsgriffier, 

  




