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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
1. De zienswijzen die opgenomen zijn in de ’Zienswijzen Reactienota Kockengen’ ontvankelijk te 

verklaren en te beantwoorden conform het in de nota opgenomen commentaar en de conclusies; 
2. Het ontwerpbestemmingsplan Kockengen te wijzigen conform de in de Zienswijzen Reactienota 

Kockengen opgenomen ‘Staat van Wijzigingen’ die onderdeel uitmaakt van dit besluit. 
3. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat voor de gemeente geen kosten verbonden zijn aan het 

opstellen en uitvoeren van dit bestemmingsplan die verhaald moeten worden; 
4. Het bestemmingsplan Kockengen gewijzigd vast te stellen onder het elektronische ID: 

NL.IMRO.1904.BPkockengenKKG-VG01. 
 
 
Samenvatting 
 
 
Voor u ligt een nieuw bestemmingsplan voor de kern Kockengen. Het plangebied omvat de hele kern 
exclusief het 4e Kwadrant waarvoor een apart bestemmingsplan is opgesteld. Het nieuwe 
bestemmingsplan heet ‘Kockengen’ en vervangt een aantal verouderde plannen. Bij dit bestemmingsplan 
gaat het vooral om het opnieuw vastleggen van de bestaande situatie en bestaande bouwmogelijkheden. 
Zo wordt een aantal kwaliteiten van het dorp beschermd waaronder het beschermd dorpsgezicht, de 
molenbiotoop, een ecologische verbindingzone en gronden met een grote kans op archeologische 
vondsten. Ook worden voorwaarden en regels gesteld waaronder nieuwe ontwikkelingen mogen 
plaatsvinden. 
 
 
 
 
Bijlagen 
- Ontwerpbestemmingsplan Kockengen als goedgekeurd door het college van burgemeester en 

wethouders op 14 augustus, met het elektronische ID: NL.IMRO.1904.BPkockengenKKG-OW01. 
Bijlagen behorende bij de toelichting en de regels maken onderdeel uit van dit document. 

- Zienswijzen reactienota Kockengen bestaande uit de samengevatte zienswijzen op het 
ontwerpbestemmingsplan, de voorgestelde reactie op de zienswijzen en de staat van wijzigingen ten 
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan 
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Harmonisatie 
Het bestemmingsplan is een locatiespecifieke regeling waarvan het voorgaande beleid in de voormalige 
gemeente Kockengen – na 1989 onderdeel van de voormalige gemeente Breukelen – is vastgesteld. In 
de voormalige gemeente Breukelen heeft de gemeenteraad nog twee delen van het bestemmingsplan 
herzien. Bij de voorliggende actualisatie zijn recente bestemmingsplannen uit de drie voormalige 
gemeenten als voorbeeld gebruikt. Van een harmonisatie in het kader van de Wet algemene regels 
herindeling is vanwege het locatie specifieke karakter geen sprake. 
 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Op 27 april 2010 heeft de gemeenteraad van Breukelen ingestemd met een startnotitie, voor het opstellen 
van een nieuw bestemmingsplan voor de kern Kockengen. Het plangebied omvat de hele kern 
Kockengen,  exclusief het 4e Kwadrant waar een aparte bestemmingsplanprocedure voor wordt gevoerd. 
Met het nieuwe bestemmingsplan wordt een groot aantal verouderde bestemmingsplannen vervangen. De 
doelstelling is om voor 1 juli 2013 over een actueel vastgesteld bestemmingsplan te beschikken voor de 
kern Kockengen. 
 
Op dit moment gelden voor Kockengen meerdere bestemmingsplannen, elk met een andere systematiek. 
Het oudste nog vigerende bestemmingsplan dateert uit 1977 en is nadien slechts op enkele punten 
herzien. Het huidige ruimtelijke beleid is daardoor onvoldoende te gebruiken als helder toetsingskader 
voor ruimtelijke ontwikkelingen en handhaving. Sinds het digitaliseren van bestemmingsplannen een 
wettelijke verplichting is, zijn er standaarden voorgeschreven in de Standaard Vergelijkbare 
Bestemmingsplannen (SVBP2008) en aanverwante regelingen. Een nieuw bestemmingsplan dat voldoet 
aan de wettelijke standaarden moet het inzien van een bestemmingsplan voor de burger toegankelijker en 
eenduidiger maken. 
 
Argumenten 
1.1.1 Algemeen 
Het bestemmingsplan richt zich met name op het vastleggen van de bestaande situatie, het behoud van 
het karakteristiek en het beschermen van de bestaande waarden. Vrijstellingen die na de vaststelling van 
de vigerende bestemmingsplannen zijn afgegeven, zijn verwerkt in de verbeelding. Bij de beleidsvorming 
is rekening gehouden met het geactualiseerde beleid op rijks-, provinciaal- en gemeentelijk niveau. 
Tevens is geanticipeerd op het vastgestelde bestemmingsplan Nieuwer ter Aa en het voorontwerp 
Landelijk Gebied West om grote beleidsverschillen te voorkomen.  
 
1.1.2 Agrarisch 
In het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied West’ zijn onvolwaardige agrarische functies met 
een bedrijfsomvang van minder dan 16 Nederlandse grootte-eenheden (Nge) bestemd als Wonen. Omdat 
het plangebied van ‘Kockengen’ volledig wordt omringd door het ‘Landelijk Gebied West’, wordt 
voorgesteld deze lijn door te trekken naar dit bestemmingsplan. Hiermee wordt voorkomen dat er 
verstening plaats vindt waar dit gezien de bedrijfsvoering niet meer noodzakelijk is.. Tegen deze wijze van 
bestemmen zijn geen zienswijzen ingediend. 
 
Binnen het plangebied van  Kockengen zijn de bouwblokken van drie volwaardige agrarische bedrijven 
gelegen. De  aansluitende gronden vallen onder het plangebied van Landelijk Gebied West, waarvoor 
tevens een actualisatie gaande is. Zowel de agrariërs als de gemeente ervaren momenteel hinder van het 
werken met twee bestemmingsplanprocessen. Daarbij speelt dat in het kader van het bestemmingsplan 
Landelijk Gebied West momenteel een Milieu effect rapportage (Mer) wordt uitgevoerd, die betrekking 
heeft op alle agrarische bedrijven in het gebied.. Om die reden wordt voorgesteld ook de bouwblokken 
mee te nemen in het ontwerp Landelijk Gebied West, dat gepland staat voor het eerste kwartaal van 
2013. 
 
1.1.3 Centrumgebied 
Het historische hart rondom de Nieuwstraat en een deel van de Voorstraat is van oudsher een gemengd 
gebied. Veel panden zijn regelmatig van functie veranderd of combineren functies als detailhandel en 
wonen. Het bestemmingsplan ‘Kockengen dorp 1977’ kent brede bestemmingen als “Bebouwing met 
Winkelhuizen, Banken en Kleine Ambachtelijke Bedrijven’.  
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Het specifiek bestemmen van het huidige gebruik (bijv. Detailhandel of Wonen) beperkt de mogelijkheden 
voor functiewijzigingen en –menging in de toekomst.  Om flexibiliteit te behouden is voor een aangesloten 
gebied de bestemming “Centrum” gekozen. Onder deze bestemming vallen detailhandel, cultuur, 
dienstverlening en wonen. Voor bouwkundige aanpassingen gelden de restricties van het Beschermd 
Dorpsgezicht. Tegen deze wijze van bestemmen zijn geen zienswijzen ingediend. 
 
1.1.4 Economie 
In het plangebied zijn diverse bedrijven gevestigd. Onderscheid kan worden gemaakt tussen 
ambachtelijke bedrijven, dienstverlening, detailhandel, horeca en kantoren. Aan de hand van het 
SVBP2008 is per functie de meest passende bestemming gekozen. Waar meerdere functies in één 
gebouw voorkomen is de bestemming “Gemengd” opgenomen. Het beleid ten aanzien van de 
bouwrechten is conserverend. Tegen deze wijze van bestemmen zijn geen zienswijzen ingediend. 
 
1.1.5 Groen en natuur 
Vrijwel al het openbare groen in Kockengen heeft de bestemming “Groen” gekregen. Het meest 
noordelijke deel van de Rietlanden valt binnen het plangebied van Kockengen en heeft de bestemming 
“Natuur”. De Ecologische Verbindingzone die via de Heicop door Kockengen loopt heeft de 
dubbelbestemming “Waarde – Ecologie”. Tegen deze wijze van bestemmen zijn geen zienswijzen 
ingediend. 
 
1.1.6 Wonen 
Omdat  voor het plangebied nu meerdere bestemmingsplannen gelden, zijn er geen eenduidige bouw- en 
gebruiksregels voor wonen. In het  bestemmingsplan is getracht binnen één bestemming “Wonen” de 
bestaande bouwrechten zo veel mogelijk te conserveren. Voor bijbehorende bouwwerken is opgenomen 
dat het gezamenlijk oppervlak maximaal 40m2 mag bedragen, de goot- en bouwhoogte zijn bepaald op 
respectievelijk 3 en 5 meter. Tegen deze wijze van bestemmen zijn twee zienswijzen ingediend. 
 
Ten zuiden van de Kerkweg leidt het vigerende bestemmingsplan tot het toepassen van de bestemming 
“Wonen - 2”. In tegenstelling tot de bestemming “Wonen – 1” is hier gekozen voor een ruimer bouwblok 
met een maximale inhoudsmaat voor het hoofdgebouw. De regeling voor bijgebouwen is ook iets ruimer. 
De bestaande rechten geven hier aanleiding toe. Tegen deze wijze van bestemmen zijn twee zienswijzen 
ingediend, deze hebben echter geen betrekking op het beleid maar op  onvolkomenheden in het ontwerp. 
 
Kanttekeningen 
1.1.7 Invoegen partiële herzieningen Kockengen de Werf 
Binnen het plangebied zijn twee locaties waarvoor een  partiële herziening van het vigerende 
bestemmingsplan  is gemaakt. Teneinde een verbeelding te krijgen zonder “witte vlekken”, heeft het de 
voorkeur om deze partiële herzieningen mee te nemen. Bij Kockengen de Werf zal dat zo worden 
uitgevoerd. Voor Kerkplein 5a is de beroepstermijn nog niet afgelopen als Kockengen wordt behandeld in 
de raad. Om juridisch complexe situaties te voorkomen, kan Kerkplein 5a beter niet worden “overruled” 
door een nieuw raadsbesluit. Voor deze locatie blijft de witte vlek gehandhaafd.  
 
1.1.8 Binnengekomen zienswijzen 
Uit de 17 binnengekomen zienswijzen is gebleken dat het ontwerp bestemmingsplan op een aantal 
punten gewijzigd dient te worden. Waar de zienswijzen betrekking  hebben op de regels is dit onder het 
kopje “argumenten” reeds aangehaald. Veelal gaat het indieners echter om de weergave van het eigen 
perceel op de verbeelding. In de Zienswijzen reactienota Kockengen zijn alle zienswijzen samengevat en 
van commentaar voorzien. 
 
Ook is in de zienswijzen het gebruik van www.ruimtelijkeplannen.nl ter sprake gekomen. Via deze 
landelijke website is het ontwerp bestemmingsplan digitaal raadpleegbaar. De praktijk heeft uitgewezen 
dat de website niet altijd optimaal functioneert en bovendien niet voor iedereen gemakkelijk te gebruiken 
was. 
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Communicatie 
Het bestemmingsplan Kockengen heeft inmiddels twee keer ter inzage gelegen, en is tevens tweemaal 
aan een aantal overlegpartners toegezonden. Ook heeft  bij aanvang van de inzagetermijn van het 
voorontwerpbestemmingsplan een informatieavond plaatsgevonden in Kockengen. Indieners van een 
zienswijze worden schriftelijk geïnformeerd over de voortgang van het proces. Richting inwoners die niet 
hebben gereageerd op het bestemmingsplan zal de berichtgeving over de vaststelling via de gebruikele 
kanalen plaatsvinden. Het dorpscomité Kockengen zal tevens worden geïnformeerd over de vaststelling. 
 
Financiën en risico’s 
Het bestemmingsplan is conserverend van aard, wat betekent dat  weinig nieuwe ontwikkelingen mogelijk 
worden gemaakt. Om die reden is het niet nodig aan het bestemmingsplan een exploitatieplan te 
koppelen. Tevens is het risico op planschade minimaal. De kosten voor het opstellen van het 
bestemmingsplan zijn gedekt door het hiervoor bestemde budget. 
 
Vervolg 
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking als de beroepstermijn is afgelopen.  
 
5 maart 2013 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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